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Útdráttur 

Í ritgerðinni er varpað ljósi á áhrif sveitarstjórna á grunnskólann.  

Áhrifin eru skoðuð út frá fjórum kenningum; kenningum um Nýja opinbera 

stjórnsýslu, umboðskenningunni, bústjórnarkenningunni og kenningum um fag-

skrifræði. 

Rannsóknarspurningin sem verkefnið byggir á er eftirfarandi:  Hvaða áhrif hafa 

sveitarfélögin á grunnskólann, faglega og rekstrarlega?  

Notuð var blönduð rannsóknaraðferð.  Spurningalisti var sendur á alla formenn 

fræðslunefnda á landinu og í kjölfarið voru tekin fimm viðtöl við formenn 

fræðslunefnda úr sveitarfélögum sem ólík voru að stærð og með mismunandi 

skipulag fræðslumála.  

Jafnhliða voru skoðuð gögn af heimasíðum sveitarfélaganna, s.s. fundargerðir, 

skólastefnur og aðrar upplýsingar um skólastarf. Rannsóknin varpar ljósi á áhrif 

sveitarstjórna á grunnskólann og hvernig þær beita þeim stjórntækjum sem þær 

hafa til þess.  

Í stuttu máli staðfestir rannsóknin að víða er pottur brotinn í faglegri umsýslu 

sveitarfélaganna í fræðslumálum.  Sveitarfélög hafa ekki öll sett sér skólastefnu, 

þó að það hafi verið lagaskylda síðan árið 2008, og þau sem hafa gert það nota 

hana ekki öll sem það stefnumarkandi verkfæri sem hún á að vera.  Ákvarðanir 

eru stundum handahófskenndar og virðist það vera raunin niður alla umboðs-

keðjuna, frá ráðuneyti til fræðslunefnda. Þrátt fyrir góðan vilja og metnað 

sveitarfélaganna til að standa sig vel í rekstri grunnskólans skortir víða fagþekk-

ingu og stjórnsýsluþekkingu. Til að unnt sé að bæta úr þessu svo viðunandi sé 

þurfa sveitarfélögin að vera mun stærri en þau eru í dag.  Æskilegt er að sveitar-

félögin hafi yfir að ráða úrvali sérfræðinga og ráðgjafa sem geta veitt jafnt 

sveitarstjórn, starfsfólki skóla og stjórnendum ráðgjöf, sinnt mati og eftirfylgd.  
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Abstract 

The goal of this research is to shed light on the influence local governments in 

Icelandic municipalities have on the elementary school (grunnskóli).  

Four theories are used to examine the influence; theories about New Public 

Management, the Principal-Agent theory, the Stewardship theory and 

Mintzberg‘s theory about professional bureaucracy. 

The research question was: What influence does the local government have on 

the elementary school (grunnskóli), professionally and financially?  

A mixed research method was used in the research.  A questionnaire was sent to 

all chairmen of local school boards in the municipalities.  Then five chairmen 

from school boards of municipalities, different in size and structure, were inter-

viewed. Data from the five municipalities‘ websites were examined, such as 

minutes from school board meetings, school policies and other information 

about education in the communities.  The research is used to shed light on the 

influence the municipalities have on the elementary school and how they apply 

the administrative tools they have.  

In short the research verifies that there are flaws in the professional admini-

stration of the municipalities regarding education in the elementary school. Not 

all the municipalities have set a school policy although it has been a legal require-

ment since 2008 and those which have set a policy don‘t necessarily use it as the 

policy making tool it is supposed to be.  Decision making is sometimes random 

and that seems to be the case from top to bottom, all the way from the ministry 

of education to the school boards.  In spite of the municipalities´ good intentions 

and ambitions to do a good job running the elementary school many of them 

lack professional knowledge. To improve the professional ability of the muni-

cipalities most of them need to be far bigger than they are today.  They need a 

variety of different specialists in education and school services who can provide 

advisory service for the local government, the schools‘ staff and principals, 

evaluate the quality of the schools and follow up results.    
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Formáli 

Rannsóknin „Þar brenna allir mínir eldar – um áhrif sveitarstjórna á grunn-

skólann“ er lokaverkefni til meistaraprófs í opinberri stjórnsýslu í stjórnmála-

fræðideild  félagsvísindasviðs Háskóla Íslands.  Vægi rannsóknarinnar eru 30 ECTS 

einingar.  Leiðbeinendur voru Margrét S. Björnsdóttir aðjúnkt við stjórnmála-

fræðideild HÍ og Ólafur Helgi Jóhannsson lektor við uppeldis- og menntunarfræði-

deild menntavísindasviðs Háskóla Íslands.  Þakka ég þeim fyrir að miðla af visku 

sinni, góða leiðsögn og skemmtilegar umræður meðan á rannsókninni og úr-

vinnslu hennar stóð.   

Margeiri Ingólfssyni fyrrum formanni fræðslunefndar í Bláskógabyggð þakka ég 

fyrir yfirlestur og ábendingar um spurningalista og Ragnari S. Ragnarssyni og 

Eddu G Antonsdóttur samstarfsmönnum mínum fyrir yfirlestur á verkefninu og 

góðar ábendingar.  Svandísi Ingimundardóttur og Björku Ólafsdóttur hjá Sam-

bandi íslenskra sveitarfélaga þakka ég fyrir samvinnu í spurningakönnuninni, góð 

ráð og uppbyggilega gagnrýni. 

Jafnframt þakka ég því góða fólki sem gaf sér tíma til að svara spurninga-

könnuninni og ekki síst þeim sem síðan veittu mér viðtal. 
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1. Inngangur 

Árið 1996 var rekstur grunnskóla fluttur frá ríki til sveitarfélaga. Síðan hafa verið 

sett lög og reglugerðir sem breyta skiptingu verkefna milli þessara aðila.  Til-

gangur rannsóknarinnar er að kanna hversu mikil áhrif sveitarstjórnir hafa í reynd 

á starfið í grunnskólanum, faglega og rekstrarlega, og hvernig þær beita áhrifum 

sínum. 

1.1 Skipting ábyrgðar á grunnskólanum 

Ábyrgð og ákvarðanataka varðandi starf grunnskóla skiptist á nokkrar hendur: 

Alþingis, menntamálaráðuneytis, sveitarfélaga og fræðslu-/skólanefnda í umboði 

þeirra og skólastjóra.  Alþingi setur lög um grunnskóla og eru þau nýjustu: Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008.  Í lögunum eru settar fram lágmarkskröfur um flest í 

tengslum við grunnskólann, s.s. um ábyrgð og hlutverk ólíkra aðila skólasam-

félagsins, lágmarksaðbúnað nemenda og kennara, inntak náms, réttindi og 

skyldur nemenda, sérfræðiþjónustu, o.fl.  Þar segir um stjórnskipan grunnskóla: 

 [Ráðherra]1) fer með yfirstjórn þeirra málefna sem lög þessi taka til, 

setur grunnskólum aðalnámskrá, leggur grunnskólum til námsgögn, 

hefur eftirlit með gæðum skólastarfs, annast öflun, greiningu og 

miðlun upplýsinga, styður þróunarstarf í skólum og hefur 

úrskurðarvald í ágreiningsmálum eftir því sem lög þessi kveða á um. 

[Ráðuneyti] hefur eftirlit með því að sveitarfélög uppfylli þær skyldur 

sem lög þessi, reglugerðir og reglur settar samkvæmt þeim og 

aðalnámskrá grunnskóla kveða á um. Ráðherra skal á þriggja ára 

fresti leggja fram á Alþingi skýrslu um framkvæmd skólastarfs í 

grunnskólum landsins sem byggist m.a. á skýrslum sveitarfélaga um 

skólahald skv. 37. gr. (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Menntamálaráðuneytið gefur út aðalnámskrá grunnskóla þar sem tilgreint er, 

nokkuð nákvæmlega, hversu miklum tíma ber að verja að lágmarki til kennslu 

hinna ýmsu námsgreina, skyldu sveitarfélaga til að setja sér skólastefnu, skóla-

þróun, mat á námi og starfi, o.fl. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011).  
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Þá setur menntamálaráðherra ýmsar nánari útfærslur á lögum í reglugerðum 

sem varða grunnskólann. Það er því ljóst að sveitarfélögum eru settar ríkar 

skyldur gagnvart grunnskólanum. Eftirliti með því hvernig sveitarfélögin standa 

sig í stykkinu er einnig deilt niður á ýmsa aðila og í umræddum lögum kemur 

fram að sveitarfélögunum ber að sinna innra mati á skólastarfi og að bæði 

menntamálaráðuneytið og sveitarfélögin eiga að sinna ytra mati (Lög um grunn-

skóla nr. 91/2008).  Hlutverk sveitarfélaga er skilgreint í núgildandi grunnskóla-

lögum: 

5. gr. Sveitarfélög. 

Rekstur almennra grunnskóla er á ábyrgð og kostnað sveitarfélaga. 

Sveitarfélög bera ábyrgð á heildarskipan skólahalds í grunnskólum 

sveitarfélagsins, þróun einstakra skóla, húsnæði og búnaði grunn-

skóla, sérúrræðum grunnskóla, sérfræðiþjónustu, mati og eftirliti, 

öflun og miðlun upplýsinga og á framkvæmd grunnskólastarfs í 

sveitarfélaginu. Sveitarfélög setja almenna stefnu um grunnskólahald 

í sveitarfélaginu og kynna fyrir íbúum þess. Sveitarstjórn skal koma á 

samstarfi leikskóla og grunnskóla annars vegar og grunnskóla og 

framhaldsskóla hins vegar. 

Sveitarfélög bera ábyrgð á samstarfi skóla við aðila utan hans. 

Sveitarfélögum er skylt að sjá til þess að skólaskyld börn skv. 3. gr., sem 

eiga lögheimili í sveitarfélaginu, og börn sem hefur verið ráðstafað í fóstur 

til fósturforeldra, sem eiga lögheimili í sveitarfélaginu, njóti skólavistar eftir 

því sem nánar segir í lögum þessum (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Af þessu má ráða að sveitarstjórnir geta helst haft áhrif með stefnumörkun sem 

birtist í skólastefnu sveitarfélagsins, með aðbúnaði (húsakosti, tækjakosti, hús-

búnaði o.þ.h.) og í gegnum fjármagn sem þær verja til skólahaldsins.  Í þessum 

þáttum setja lög, reglugerðir og/eða aðalnámskrá sveitarfélögum þó nokkuð 

skýra ramma. 
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Alþingi og menntamálaráðuneyti hafa því veruleg áhrif á starf grunnskólans og 

ýmsir sveitarstjórnarmenn hafa velt því fyrir sér hvort sveitarfélögin hafi í raun 

nokkra möguleika á að hafa áhrif á faglegt starf grunnskóla.  Sum sveitar-

félaganna berjast í bökkum með rekstur grunnskóla með þeim lágmarksskyldum 

sem tilgreindar eru í lögum, reglugerðum og aðalnámskrá. Svigrúm til að bæta 

öðrum verkefnum við er, að mati margra sveitarstjórnarmanna, mjög lítið.  Til 

marks um þetta eru viðræður sveitarfélaga við menntamálaráðherra um 

styttingu skólaársins (Mennta- og menningarmálaráðuneytið og Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2011) og fjölmargar greinar sem skrifaðar hafa verið í 

blöð, tímarit og vefmiðla um sparnaðaraðgerðir sveitarfélaga í skólamálum 

(Halldór Halldórsson 2011, Kristín Valsdóttir 2010, Hildur Björk Hafstein, 2011). 

Þá ber skólastjóri samkvæmt fyrrgreindum grunnskólalögum ótvíræða ábyrgð á 

skólastarfinu gagnvart sveitarstjórn: 

Við grunnskóla skal vera skólastjóri sem er forstöðumaður 

grunnskóla, stjórnar honum, veitir faglega forustu og ber ábyrgð á 

starfi skólans gagnvart sveitarstjórn (Lög um grunnskóla nr. 91/2008).   

Þegar horft er til laga, reglugerða og aðalnámskrár grunnskóla og hlutverks skóla-

stjóra að veita skólanum faglega forystu, vaknar sú spurning hvaða möguleika 

sveitarstjórnir eiga á því að hafa áhrif á grunnskólann og hvað felst í þeim 

lagaákvæðum sem segja að stjórnskipan og rekstur grunnskóla sé í höndum 

sveitarfélaga. 

1.2 Tilgangur  

Rannsókn minni er ætlað að varpa  ljósi  á hversu mikil áhrif sveitarstjórnarmenn 

hafa í raun á starf grunnskóla.  Hugmyndin er að fá skýra mynd af skoðunum 

sveitarstjórnarmanna á því hvað veldur vali á aðgerðum sem sveitarfélög fara í til 

að hafa áhrif á skólahald og hvernig þeir telja að sveitarfélög eigi að beita áhrifum 

sínum á grunnskólann.  Þá verða skoðuð lög og reglugerðir um grunnskólann og 

fundargerðir sveitarstjórna og fræðslunefnda til að kanna t.a.m. hvernig fjallað 

hefur verið um fræðslumál í tilteknum sveitarfélögum.  
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1.3 Hvati og notagildi 

Grunnskólinn er stærsta einstaka verkefni sveitarfélaganna (sjá Árbók sveitar-

félaga 2012) og rekstur grunnskólans tekur til sín stóran hluta af rekstrarfé 

sveitarfélaga.  Á krepputímum er freistandi, og sums staðar óhjákvæmilegt, að 

beita niðurskurðarhnífnum á þennan stóra málaflokk.  Samhliða því er afar 

mikilvægt að gæta þess að rýra ekki gæði skólastarfsins og að gætt sé að 

réttindum nemenda. Samkvæmt lögum verður ekki annað séð en að sveitar-

félögum beri að veita grunnskólum nægjanlegt rekstrarfé til að uppfylla ákvæði 

laga og aðalnámskrár, en í lögum og aðalnámskrá koma fram lágmarkskröfur sem 

gerðar eru til faglegs starfs í grunnskólum.  Ábyrgð sveitarfélaga er því mikil og 

mikilvægt að gætt sé að faglegum sjónarmiðum.  

Áhugi minn á að afla mér vitneskju um áhrif sveitarstjórna á starf grunnskóla 

kviknaði vegna starfa minna við fræðslumál stærstan hluta starfsævi minnar. Ég 

hef verið kennari, aðstoðarskólastjóri, skólastjóri og síðustu ár hef ég verið fram-

kvæmdastjóri Skólaskrifstofu Suðurlands, sem er byggðasamlag sem þjónustar 

tólf sveitarfélög með sérfræðiþjónustu við grunn- og leikskóla.  Ég sat um tíma í 

sveitarstjórn í heimasveitarfélagi mínu og hef gegnt ýmsum trúnaðarstörfum fyrir 

sveitarfélög í gegnum tíðina.  Ég hef m.a. setið í skólanefnd og félagsmálanefnd, 

verið formaður leikskólanefndar og er nú m.a. fulltrúi í skólamálanefnd Sam-

bands íslenskra sveitarfélaga.  Sveitarstjórnarmál og fræðslumál hafa því lengi 

verið hluti af tilveru minni og ræður það m.a. vali mínu á viðfangsefni.  Mikil fjár-

hagsvandræði sveitarfélaga og vangaveltur um niðurskurð í kjölfar kreppunnar, 

m.a. í fræðslumálum, urðu til þess að mig langaði til að rannsaka hvaða sjónar-

mið ráða för og hvernig ákvarðanir eru teknar.  Helga Guðmundsdóttir, fræðslu-

fulltrúi á Fljótsdalshéraði, lauk nýlega MPA rannsókn um rými grunnskólastjóra til 

stjórnunar og forystu.  Í ritgerð hennar kemur fram að grunnskólastjórar sem hún 

ræddi við lýstu vonbrigðum sínum með þann stuðning og áhuga sem bakland 

þeirra sýndi starfi þeirra og þeim árangri sem náðst hafði í þeirra skólum (Helga 

Guðmundsdóttir, 2010). 

Notagildi verkefnisins er ekki síst að auka skilning á möguleikum sveitarfélaga til 

forystu í grunnskólanum; hvar og hvernig sveitarfélög geta haft áhrif á starf 
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grunnskólans og hvar og hvernig þau geti með markvissum hætti hvatt til og stutt 

við faglegt starf í grunnskólum.   
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2 Fræðilegt baksvið 

Margar kenningar eru til um opinbera stjórnsýslu og hér á eftir eru kynntar fjórar 

þeirra sem gagnlegar eru til að varpa skýrara ljósi á viðfangsefni rannsóknarinnar 

sem fjallar um stjórnsýslulegar ákvarðanir varðandi grunnskólann, gæði þeirra og 

áhrif.  Miklar umbætur hafa verið gerðar á opinberri stjórnsýslu undanfarin ár alls 

staðar í hinum vestræna heimi og hafa þær verið kallaðar Ný opinber stjórnsýsla. 

Farið var í þessar umbætur vegna þess að talið var tímabært að bæta opinbera 

stjórnsýslu og aðlaga stjórnunarhættina að því sem vel hafði talist reynast einka-

geiranum. Íslenska grunnskólakerfið hefur ekki farið varhluta af þeim breytingum 

sem einkenna Nýja opinbera stjórnsýslu og því vert að skoða hversu mikil áhrif 

þessar breytingar hafa haft á stjórnsýslu tengda grunnskólanum. Í því skyni 

verður stjórnsýsla sveitarfélaganna í fræðslumálum skoðuð með hliðsjón af 

kenningum um Nýja opinbera stjórnsýslu.  Ennfremur verður fjallað um ýmsar 

tilhneigingar og hættur sem fyrir hendi eru þegar aðrir framkvæma verkin en þeir 

sem ákveða tilganginn og verkefnið.  Til að varpa ljósi á þessar tilhneigingar og 

hættur verður fjallað um Umboðskenninguna, Bústjórnarkenninguna og 

kenningar Mintzbergs um valddreifingu.  Allar þessar kenningar fjalla á einhvern 

hátt um hvernig vald dreifist frá þeim aðila sem tekur ákvörðun til þeirra sem 

„eru í framlínunni“, þ.e. veita þjónustuna og þær hættur sem þar leynast í 

útþynningu tilgangsins á leiðinni til þess sem fær þjónustuna á endanum.   

2.1 Ný opinber stjórnsýsla (New Public Management) 

Mikilvægt er að átta sig á að umtalsverður munur er á opinberri stjórnsýslu og 

einkafyrirtækjum og því umhverfi sem þau starfa í.   

Jonathan Boston (1996), einn af þeim fyrstu sem rituðu um Nýja opinbera stjórn-

sýslu, taldi að  fjöldi atriða  aðgreindu opinberar stofnanir frá einkageiranum: 

 Hversu opnar/lokaðar þær eru fyrir markaðsaðstæðum - hversu háðar 

þær eru fjárveitingum. 

 Lagalegar og formlegar takmarkanir – dómstólar, löggjöf, stigveldi. 

 Hversu háðar þær eru pólitískum áhrifum og þvingunum. 
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 Hversu víðtæk áhrif þeirra eru (e. breadth of impact).  

 Hversu opnar þær væru fyrir gagnrýni almennings. 

 Hversu flókin markmið þeirra eru, mat og forsendur til ákvarðantöku.  

 Tengsl við yfirvöld og hlutverk stjórnenda.   

 Frammistaða/árangur stofnana.  

 Hvatar og uppbygging hvata. 

 Persónuleg einkenni starfsmanna (Boston, 1996). 

Fyrsta kynslóð frumkvöðla í umbótum opinberrar stjórnsýslu horfðist í augu við 

vandamál við að aðlagast nýjum hugmyndastraumum og tíðaranda í heiminum.  

Hún leitaði lausna til að minnka kostnað í opinbera geiranum, að losa um starfs-

mannamarkaðinn og nota í meira mæli markaðstengda þætti í stjórnsýslunni.  

Tíðarandinn var að líta á stjórnvöld sem „vandamálið“ fremur en „lausnina“, og 

sú hugmynd varð útbreidd að til væri eitt allsherjarvandamál – „skrifræði“ – sem 

þyrfti að takast á við með heildstæðum lausnum – „endurbótum“.  Meginmark-

mið umbótanna var fjárhagsleg hagkvæmni (Matheson og Kwon, 2003).  Í þessari 

rannsókn er m.a. athugað hvort umbætur í opinberri stjórnsýslu hafi náð fótfestu 

í vinnubrögðum sveitarstjórna við stjórnun og stefnumótun í grunnskólamálum. 

Samkvæmt Christopher Hood er fyrirbærið Ný opinber stjórnsýsla nátengt fjórum 

öðrum megináherslum í stjórnun; (1) tilraunum til að hægja á eða snúa við vexti í 

opinberri stjórnsýslu varðandi útgjöld og mannaráðningar, (2) nýrri áherslu á 

„dótturfyrirtæki“ í þjónustuveitingu, áherslubreytingu í átt að einkavæðingu og 

hálfgildings einkavæðingu og frá miðlægum opinberum stofnunum, (3) þróun 

sjálfvirkni, sérstaklega í upplýsingatækni við framleiðslu og dreifingu opinberrar 

þjónustu og (4) þróun alþjóðlegrar stefnuskrár (e. agenda) með áherslu á hönnun 

stefnuskráa, aðferðum við ákvarðanatöku og innbyrðis samstarfi stjórnvalda og 

þróunar eldri hefða í sérkennum einstakra landa í opinberri stjórnsýslu (Hood, 

1991). 

Þeir þættir sem helst eru taldir til staðar í stjórnkerfum sem hafa tileinkað sér 

Nýja opinbera stjórnsýslu eru sjö talsins.  Þeir byggja á (1) faglegri stjórnun, þ.e. 

beinni, sýnilegri stjórnun nafngreinds aðila efst í stigveldinu sem hefur frelsi til að 
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stjórna.  Fagleg stjórnun á að tryggja áreiðanleika sem byggir á beinni ábyrgð 

stjórnandans á rekstri stofnunarinnar. (2) Skýrum stöðlum og mælingum á 

frammistöðu. Í þessu felst skilgreining markmiða, vísbendingar um árangur sem 

helst koma fram í mælanlegum atriðum, sérstaklega fyrir faglega þjónustu. (3) 

Meiri áhersla á stjórnun afurða. Hér eru aðföng og hvatar tengdir mældri frammi-

stöðu.  Þetta felur í sér uppbrot á miðstýrðri skrifræðislegri starfsmannastjórnun. 

(4) Skiptingu stjórnsýslunnar í minni einingar, sem hefur í för með sér að lögun 

hennar breytist úr U-formi í Y-form, þ.e. í einingar sem snúast í kringum afurðir, 

rammafjárlög og eiga í beinum viðskiptum við aðrar stofnanir án milliliða í stjórn-

sýslunni. (5) Meiri áherslu á samkeppni í opinbera geiranum þar sem farið er í 

auknum mæli yfir í samninga og opinber útboð.  Réttlætingin er að samkeppni sé 

lykillinn að lægri kostnaði og betri þjónustuviðmiðum í stjórnsýslunni. (6) Áherslu 

á stjórnunarstíl einkageirans.   Þannig er horfið frá hinni gömlu siðfræði opinbera 

geirans sem byggðist á herstjórnunargildum (e. military based values) í átt að 

meiri sveigjanleika í mannaráðningum, notkun hvata og meiri notkun almanna-

tengslaaðferða. (7) Áherslu á meiri aga og nýtni/sparsemi í notkun aðfanga, sem 

felst m.a. í að minnka beinan kostnað, auka aga starfsmanna, að verjast kröfum 

verkalýðsfélaga og takmarka kostnað vegna tilhliðrunarsemi. Megin réttlætingin 

hér er auknar kröfur til opinbera geirans um að gera meira fyrir minna fé (Hood, 

1991). 

Í skýrslunni Public Sector Modernisation: A New Agenda sem gerð var af OECD 

árið 2002 er skoðað hvernig tekist hefur að innleiða stjórnsýslubreytingar í OECD-

löndunum.  Skýrsluhöfundar telja að fyrstu-kynslóðar umbæturnar sem unnar 

höfðu verið síðustu tvo áratugina hafi skilað árangri, en séu ekki nægjanlegar.  

Miklar breytingar hafa orðið til bóta hvað varðar skilvirkni stjórnsýslunnar.  

Verkefnum sem stjórnsýslan fékkst við fækkaði, þar með fækkaði starfsfólki og 

raunverulegur rekstrarkostnaður minnkaði.  Hins vegar hafa nokkur vandamál 

verið þrálát.  Í fyrsta lagi að þrátt fyrir að umbæturnar hafi kallað fram jákvæðar 

fjárhagslegar niðurstöður hafi þeir einnig haft neikvæðar afleiðingar þegar opin-

ber stjórnsýsla er skoðuð sem heildarkerfi.  Sem dæmi um þetta nefna skýrslu-

höfundar að minni miðstýring í sumum ríkjum á meginlandi Evrópu hafi stuðlað 
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að endurbættu lýðræði, en jafnframt hafi vandamál í fjármálastjórnun og spilling 

aukist.  Einkavæðing járnbrautanna í Bretlandi dró úr kostnaði, en tiltrú almenn-

ings og traust á gæðum þjónustunnar hrapaði. Í öðru lagi hafa sumar umbætur 

haft neikvæð áhrif á stjórnun, þ.e. hver tekur opinberar ákvarðanir og hvernig 

eftirlit er haft með þeim. Annað vandamál hefur verið andvaraleysi gagnvart því 

að átta sig á að þrátt fyrir stærð sína og margbreytileika er stjórnsýslan eitt verk-

efni.  Þá virðist skorta á skilning á því að opinber stjórnsýsla á ekki eingöngu að 

veita opinbera þjónustu, heldur einnig að festa í sessi ákveðin stjórnunargildi og 

er hún þ.a.l. að sumu leyti óaðskiljanleg þeim stjórnarskrárþáttum sem hún er 

inngreypt í (GOV/PUMA, 2002). 

Í skýrslunni er því  haldið fram að ef stjórnvöld ætla að aðlagast á árangursríkan 

hátt breyttum þörfum samfélaga sinna, þurfa þær betri greiningar- og rann-

sóknartæki og nákvæmari áætlanir um breytingar en OECD-löndin hafa til þessa 

búið yfir (GOV/PUMA, 2002).  Margar af þeim aðferðum sem notaðar hafa verið 

hafa reynst árangurslitlar eða árangurslausar.  Ástæðurnar geta verið ýmsar, t.d. 

þær að umbæturnar hafa oft of þröngt sjónarhorn og takast því ekki á við undir-

liggjandi hvata og síbreytileika kerfanna sem þær eiga að breyta.  Margar opin-

berar stofnanir glíma því við að hafa lög af „nútímalegum“ - en tilgangslausum - 

stjórnunarferlum í efsta stjórnunarlaginu.  Þetta vandamál varð umfangsmeira 

vegna þess að umbætur í opinbera geiranum eru nú „í tísku“ og embættismenn 

hafa hvata til að ýkja umfang þeirra umbóta sem stofnanir þeirra hafa gripið til. 

Því er stór hluti umbóta mun meiri í orði en á borði  (GOV/PUMA, 2002). 

Ljóst er að miklar breytingar hafa orðið á stjórnsýslu á Íslandi, bæði vegna áhrifa 

Nýrrar opinberrar stjórnsýslu og umtalsverðra breytinga í upplýsingatækni- og 

tölvumálum.  Þetta má sjá m.a. á úthýsingu verkefna sem áður voru framkvæmd 

af opinberum stofnunum, t.d. ræstingu, rekstri mötuneyta, rekstri tölvukerfa 

o.fl., aukinn rafrænni stjórnsýslu, mun meiri upplýsingagjöf til íbúa og skýrari 

verkaskiptingu.  Sveitarfélög á Íslandi eru afar misstór og formlega skipulögð 

stjórnsýsla hefur ekki endilega verið meðvitað tekin upp í þeim öllum.  Hins vegar 

hefur útbreiðslu Nýrrar opinberrar stjórnsýslu og breytinga í upplýsingatækni/-

rafrænni stjórnsýslu víða gætt og fáar stofnanir komist hjá áhrifum hennar.   
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Grunnskólarnir á Íslandi eru, eins og sveitarfélögin, afar mismunandi að stærð og 

voru þeir reknir af menntamálaráðuneytinu fram til ársins 1996, en þá tóku 

sveitarfélögin við rekstri þeirra.  Þrátt fyrir það hafa sveitarfélög gagnrýnt hversu 

litla stjórn þau hafi í raun yfir grunnskólanum og kallað á breytingar.  Forsvars-

menn þeirra hafa viljað meira frelsi og meiri ábyrgð á að marka stefnu skólanna. 

Þetta kom sterkt fram á skólamálaþingi Sambands íslenskra sveitarfélaga árið 

2004.  Þar héldu forsvarsmenn sveitarfélaga því fram að búið væri að setja svo 

stífan ramma utan um allt sem varðaði grunnskólann, bæði með lagasetningu, 

reglugerðum og kjarasamningum, að sveitarfélög stjórnuðu í raun ekki grunn-

skólanum nema að afar takmörkuðu leyti. Fyrirmæli væru um hvers konar starfs-

menn skyldi ráða, hvernig stjórnendur, hvaða nám ætti að vera í boði, hversu 

margar mínútur ætti að kenna nemendum í hverri grein í hverri viku, hvort bjóða 

ætti upp á máltíðir í skólanum, hvernig meta eigi skólastarf, hversu oft ætti að 

halda kennarafundi, hversu marga fermetra af skólahúsnæði þyrfti fyrir hvern 

nemanda, hvernig aðstaða starfsfólks ætti að vera, og svona mætti lengi telja. 

Sveitarstjórnarmenn kröfðust þess að sveigjanleiki yrði aukinn og þeim fengið 

ráðrúm til að hafa meira um það að segja hvernig grunnskólinn væri rekinn. 

Meðal krafna þeirra voru: 

•  Að auka forræði sveitarfélaga yfir grunnskólanum og gera þau jafnframt 

meðvitaðri um það svigrúm sem þau hafa til að reka grunnskóla í samræmi 

við staðbundin viðhorf og aðstæður. 

•  Endurskoðun grunnskólalaga. 

•  Að samþætta betur þau skólastig sem rekin eru annars vegar af sveitar-

félögum og hins vegar af ríkinu og að sveitarfélög fái auknar heimildir til að 

samþætta rekstur þeirra skóla sem þau reka, þ.e. rekstur leikskóla, grunn-

skóla og tónlistarskóla. 

•  Að ákvæði laga um lögverndun starfsheita og starfsréttinda kennara og 

skólastjóra verði endurskoðuð og sveitarfélög fái auknar heimildir til að 

ráða samsetningu starfsmanna grunnskóla. 

•  Að laga kjarasamninga kennara að ákvæðum annarra kjarasamninga. 
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•  Að kjarasamningarnir verði einfaldari og skýrari og gefi stjórnendum skóla 

sem besta möguleika á að nýta starfskrafta skólanna og mæta þörf fyrir 

sveigjanleika. 

•  Að efla grunn- og endurmenntun kennara og annars starfsfólks skóla. 

•  Að tryggja möguleika sveitarfélaga til tekjuöflunar og einnig til hag-

ræðingar. 

•  Að auka sveigjanleika og valmöguleika sveitarfélaga um rekstrarform skóla. 

•  Að draga úr miðstýringu samræmdra prófa og aðalnámskrár. 

•  Að auka heimildir til sveigjanleika í skólastarfi í samræmi við einstaklings-

bundnar þarfir nemenda og staðbundin viðhorf og aðstæður. 

•  Að skilgreina betur hlutverkaskiptingu milli fræðslunefndar, sveitarstjórnar, 

skólastjórnenda og kennara, og efla traust og hollustu milli þessara aðila. 

• Að efla tengsl skólastjóra við stjórnkerfi sveitarfélaga og rekstarlega ábyrgð 

þeirra. 

•  Að kjörnir fulltrúar geti haft meira stefnumótandi frumkvæði í málefnum 

grunnskólans. 

•  Að auka áhrif, ábyrgð og íhlutunarrétt foreldra. 

•  Að efla stefnumótun og breytingastjórnun. 

•  Að kjörnir fulltrúar fái meiri stuðning til að sinna málefnum grunnskólans. 

•  Að Samband íslenskra sveitarfélaga verði virkari stefnumótunar- og sam-

ræmingaraðili í grunnskólamálum (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2004). 

 

Þessar kröfur eiga sér umtalsverða samsvörun við þá sjö þætti sem helst eru 

taldir til staðar í stjórnkerfum sem hafa tileinkað sér Nýja opinbera stjórnsýslu 

skv. Christopher Hood, en þeir eru fagleg stjórnun, skýrir staðlar og mælingar á 

frammistöðu, aukin áhersla á stjórnun afurða, skipting stjórnsýslunnar upp í 

minni einingar, meiri áhersla á samkeppni í opinbera geiranum, áhersla á 

stjórnunarstíl einkageirans og meiri agi og nýtni/sparsemi í notkun aðfanga 

(Hood, 1991) 

Sífellt eru auknar kröfur á grunnskólana um að meta ýmsa þætti í starfinu, bæði 

með innra og ytra mati.  Samræmd próf á landsvísu hafa verið lögð fyrir síðan 
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1977 við lok grunnskólans, fyrst í stærðfræði, íslensku, ensku og dönsku og síðan 

bættust við samfélagsgreinar og náttúrufræði. Síðan bættust við samræmd 

könnunarpróf sem lögð eru fyrir í 4. og 7. bekk í íslensku og stærðfræði.  Í reglu-

gerð um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra könnunarprófa í 4., 7. og 10. 

bekk grunnskóla nr. 435/2009 segir: 

1. gr. Gildissvið og skilgreining. 

Reglugerð þessi tekur til samræmdra könnunarprófa í íslensku og 
stærðfræði í 4., 7. og 10. bekk og að auki í ensku í 10. bekk grunnskóla. 

Með samræmdum könnunarprófum er átt við próf í námsgreinum sbr. 
1. mgr. sem metur sömu kunnáttu og færni með sama hætti og við 
sambærilegar aðstæður.  

Allir nemendur í 4., 7. og 10. bekk grunnskóla skulu gangast undir próf 
samkvæmt 1. mgr. og nánari fyrirmælum reglugerðar þessarar. 

2. gr. Tilgangur. 

Tilgangur samræmdra könnunarprófa er að:  

a. athuga eftir því sem kostur er, að hvaða marki námsmarkmiðum 
aðalnámskrár í viðkomandi námsgrein eða námsþáttum hafi verið 
náð,  

b. vera leiðbeinandi um áherslur í kennslu fyrir einstaka nemendur,  
c. veita nemendum, foreldrum og skólum upplýsingar um náms-

árangur og námsstöðu nemenda,  
d. veita upplýsingar um hvernig skólar standa í þeim námsgreinum 

sem prófað er úr, miðað við aðra skóla landsins. 

Samræmdum prófum er þannig ætlað að vera skólunum hvatning til að bæta 

starfið með hliðsjón af árangri á landsvísu og hafa allt til að bera til að vera slíkt 

tæki.  Samræmdu prófin eru hins vegar ágætt dæmi um hvatakerfi sem kallað 

hefur fram óæskilega eða a.m.k. ófyrirséða hegðun, því margir skólar hafa lagt 

mikla áherslu á að sýna góðan árangur í samræmdum prófum og hefur það stýrt 

kennsluháttum og vali á námsefni meira en aðalnámskrá grunnskóla (Anna 

Sigríður Þráinsdóttir, 2010). Fjölmiðlar hafa verið eljusamir við að birta og túlka 

niðurstöður prófanna, bæði eftir einstökum skólum, hverfum og jafnvel lands-

hlutum.  Þátttaka í alþjóðlegum könnunum, s.s. PIRLS- og PISA- rannsóknunum, 
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gefur einnig samanburð við aðrar þjóðir í OECD löndunum og veitir þannig enn 

víðari samanburð á frammistöðu einstakra skóla og frammistöðu Íslands í saman-

burði við aðrar þjóðir. 

Mat og eftirlit með gæðum grunnskóla er einnig bundið í lög um grunnskóla nr. 

91/2008:     

35. gr. Markmið. 

Markmið mats og eftirlits með gæðum starfs í grunnskólum er að: 

a.    veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðslu-
yfirvalda, starfsfólks skóla, viðtökuskóla, foreldra og nemenda, 

b.    tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða 
og aðalnámskrár grunnskóla, 

c.    auka gæði náms og skólastarfs og stuðla að umbótum,  

d.    tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem 
þeir eiga rétt á samkvæmt lögum. 

 

Skólarnir sjálfir, sveitarfélögin og menntamálaráðuneytið eiga að skipta með sér 

ólíkum þáttum matsins.  Sjá má í markmiðunum glögg einkenni Nýrrar opinberrar 

stjórnsýslu, en með henni var einmitt ætlunin að tryggja betri þjónustu við 

notendur og nota m.a. til þess margs konar árangursmælingar.  Óhætt er að full-

yrða að miklar breytingar hafa orðið á þeim tíma sem sveitarfélögin hafa haft 

grunnskólana á sinni könnu.  Aðkoma foreldra að skólastarfinu og samvinna 

heimila og skóla hefur sífellt fengið stærri sess í lögunum með það að markmiði 

að tryggja andlega og líkamlega vellíðan barna í skólanum.  Innra og ytra mat er 

framkvæmt með skipulögðum hætti þar sem ýmsir þættir varðandi skólagöngu 

barna eru athugaðir, s.s. námsárangur, framkvæmd sérkennslu, samstarf við for-

eldra, þátttaka í þróunarstarfi, líðan nemenda o.fl.   

Einkaskóla er sérstaklega getið í nýjum lögum um grunnskóla nr. 91/2008 í 43. 

gr., en þar er þeim í fyrsta sinn tryggður tilvistarréttur og ábyrgð á rekstri þeirra 

lögfest.  Þar má sjá annað einkenni Nýrrar opinberrar stjórnsýslu, sem er aukin 

einkavæðing í flestum geirum opinberrar stjórnsýslu og aukin samkeppni.  

Reyndar verður ekki séð af niðurstöðum kannana (s.s. samræmdra prófa og PISA 

rannsóknanna) sem gerðar hafa verið að neinn munur sé á námsárangri barna í 
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einkaskólum og skólum reknum af sveitarfélögunum á Íslandi, þannig að vita-

skuld má deila um hversu vel hefur tekist til við með þennan þátt hér á landi.  

Víða erlendis er hins vegar mælanlegur munur, t.d. í Þýskalandi og Banda-

ríkjunum (OECD, 2007).   

Í nýjum lögum um grunnskóla er sveigjanleikinn aukinn umtalsvert, settir rammar 

þar sem áður voru nákvæmar skilgreiningar og fleiri mál sett í hendur skólastjóra 

og sveitarstjórnar.  Flestum skólum á landinu er settur fjárhagsrammi og hafa 

þeir því frelsi til að færa fjármagn milli liða.  Stjórnunarábyrgð skólastjóra hefur 

aukist verulega, sérstaklega eftir að grunnskólinn var fluttur yfir til sveitar-

félaganna.  Í grunnskólalögum 91/2008 eru völd skólastjóra enn aukin, en í þeim 

er honum veittur réttur að velja sér starfsmenn í stjórnunarteymi umfram það 

sem áður var.  Ekki er lengur skylt að hafa aðstoðarskólastjóra eða deildarstjóra 

háð stærð skóla, heldur getur skólastjóri sett saman stjórnunarteymi eftir því 

sem henta þykir, í samráði við sveitarstjórn og þá innan fjárlagarammans sem 

skólanum er settur.   Grunnskólann vantar þó ennþá mun meiri sveigjanleika í 

starfsmannaráðningum til að ná fram markmiðum Nýrrar opinberrar stjórnsýslu, 

en þær raddir verða sífellt háværari sem gagnrýna hversu hamlandi kjara-

samningur grunnskólakennara er fyrir þróun skólastarfsins. Þar er vinnutími 

kennara bundinn í mínútuskilgreiningar og verkstjórnarvaldi skólastjóra mikil tak-

mörk sett (Helga Guðmundsdóttir, 2010).  Samkvæmt niðurstöðum sem birtar 

voru í McKinsey skýrslunni (McKinsey&Company, 2007) um einkenni bestu 

menntakerfa heimsins skiptir það mestu máli fyrir menntakerfi að geta valið góða 

kennara til starfa og næstmestu skiptir að leiðtogar í skólastarfinu, skóla-

stjórarnir, séu hæfileikaríkir.  Báðir þessir hópar þurfa að vera vel menntaðir og 

valdir úr hópi bestu nemenda í árgangi.  Einnig þurfa skólar/sveitarfélög að geta 

losað sig við þá einstaklinga í kennara- og stjórnendahópnum sem ekki uppfylla 

þessi viðmið (McKinsey&Company, 2007).  Réttindi kennara, eins og reyndar 

opinberra starfsmanna almennt, eru afar rík á Íslandi og því hefur reynst erfitt að 

segja þeim upp sem skila ekki viðunandi árangri í starfi.  Kennarar á Íslandi hafa 

styst nám að baki í samanburði við þau 24 lönd sem tóku þátt í TALIS rann-

sókninni um stöðu og viðhorf kennara og skólastjórnenda og kom út árið 2009 
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(Námsmatsstofnun, 2009). Verið er að lengja kennaranám á Íslandi úr þriggja ára 

námi í fimm ára nám og eru miklar væntingar bundnar við að lengingin skili betur 

menntuðum kennurum.  Mikið brottfall er á fyrstu árum starfsferils kennara og er 

það einnig áhyggjuefni.  Kennarastarfið nýtur ekki sömu virðingar á Íslandi og í 

þeim löndum sem McKinsey skýrslan telur hafa bestu menntakerfin.  Skv. TALIS 

könnuninni telja aðeins tæplega 40% kennara og skólastjórnenda í grunnskólum 

að í sveitarfélaginu sé borin virðing fyrir kennurum (Námsmatsstofnun, 2009).  

Kostnaður við rekstur grunnskólanna hefur vaxið mikið undanfarin ár og eru á því 

margar skýringar.  Einsetning grunnskólans hafði mikinn kostnaðarauka í för með 

sér, ráðningar aðstoðarfólks, fækkun nemenda í bekkjum, mikill metnaður 

sveitarfélaga varðandi húsnæði grunnskólanna, - allt hefur þetta aukið kostnað.  Í 

dag, á krepputímum, þegar fjárhagur sveitarfélaga er víða í járnum verður krafa 

um niðurskurð og hagræðingu sífellt háværari og mörg sveitarfélög hafa þegar 

skorið verulega niður í rekstri.  Samband íslenskra sveitarfélaga hefur frá því að 

fjármálahrunið varð haustið 2008 með reglulegu millibili kannað niðurskurð í 

skólamálum í einstökum sveitarfélögum með því að senda út spurningalista til 

sveitarfélagana. Þar kemur fram að fyrst var skorið niður fjármagn til búnaðar-

kaupa, dregið var úr yfirvinnu og forfallakennslu, vöru- og þjónustukaupum og 

kostnaði við prentun, ljósritun og pappír, kostnaði vegna vettvangsferða, sam-

kennsla aukin verulega, dregið úr aksturskostnaði, framkvæmdum og  endur-

menntun, hækkað verð skólamötuneyta, úthlutuðum kennslustundum fækkað, 

og svo mætti lengi telja. Það er ljóst að skólarnir þurfa að endurmeta hvernig þeir 

forgangsraða í innra starfi sínu.  Auk þess hafa sveitarfélög og menntamálaráðu-

neyti átt í viðræðum um heimild til styttingar námstíma nemenda tímabundið, 

eins og fram hefur komið í fréttum.  Slíkum aðgerðum myndi þó ávallt þurfa að 

fylgja krafa um áætlanir og greinargerðir um það hvernig skólar ætla sér að stytta 

námstímann án þess að það komi niður á gæðum kennslunnar.  Þó aðgerðir af 

þessu tagi séu alltaf neyðarúrræði gætu leynst í þessu tækifæri sem felast í 

auknum aga, nýtni og sparsemi í notkun aðfanga og að skólar þurfi að gaumgæfa 

betur í hvað tími kennara og nemenda fer og hvort þar megi gera betur, sbr. 

kenningar Hoods (Hood, 1991). 
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Ekki verður annað séð en að Ný opinber stjórnsýsla hafi haft veruleg áhrif  á starf  

í grunnskólum á landinu og á löggjöf og umhverfi grunnskólanna.  Stjórnunar-

hættir skólanna hafa breyst mikið frá því að stjórnsýsla þeirra færðist frá ríki til 

sveitarfélaga, stjórnendur bera aukna ábyrgð, bæði faglega og fjárhagslega.  

Menntunarstig stjórnenda í grunnskólum hefur hækkað með auknum kröfum 

sem til þeirra eru gerðar.  Gagnsæi skólastarfsins hefur aukist, ekki hvað síst 

vegna tilkomu alnetsins og samráð við alla aðila skólasamfélagsins hefur aukist 

verulega.  Mat á skólastarfi hefur aukist og þrátt fyrir að gjarnan sé deilt um hvað 

sé gagnlegt að meta hefur þetta aukna mat haft þau áhrif að markmiðssetning og 

árangursmælingar í skólum hafa tekið stakkaskiptum. Þá er fjöldi annarra þátta 

reglulega metinn í grunnskólanum, s.s. líðan nemenda og ánægja foreldra.  Fjár-

magn til grunnskólanna jókst verulega fram að fjármálakreppunni 2008, en á 

krepputímum vex þörf á að meta og skoða á gagnrýninn hátt í hvað fjármagninu 

er varið og hvort þar megi gera betur fyrir minni kostnað.  Rammafjárlög hafa 

víða verið tekin upp og frelsi skólastjórnenda til að ráðstafa því fjármagni sem 

úthlutað er til skólans aukið. Kostnaðarmeðvitund og aðhald með fjármálum 

grunnskólans hefur aukist með tilkomu kreppunnar.  Samvinna og upplýsingagjöf 

þeirra aðila sem koma að þjónustu við börn hefur batnað m.a. vegna þróunar í 

upplýsingatækni.  Þá hefur verið reynt að auka samkeppni í grunnskólanum með 

ýmsum hætti, t.a.m. með stofnun einkaskóla og lögum um rétt foreldra á vali um 

skóla innan sveitarfélags. 

2.2 Umboðskenningin (Principal-Agent Theory)  

Umboðskenningin er hluti af stærri kenningaramma sem tengist Nýju opinberu 

stjórnsýslunni og er ætlað að útskýra tilveru stofnana í markaðsumhverfi 

(Salamon, 2002). Í kenningunum er fjallað um að vilji umbjóðandans nái ekki 

alltaf fram að ganga vegna margs konar „leka“ sem getur átt sér stað víða í 

umboðskeðjunni.  Í íslenska grunnskólakerfinu snýst þetta um hvort sú þjónusta 

og hæfni sem löggjafinn ákveður að börn á Íslandi eigi að fá og öðlast, skili sér til 

þeirra í skólakerfinu. Alþingi setur lögin og mennta- og menningarmálaráðu-

neytið útfærir þau í reglugerðum og setur aðalnámskrá sem grunnskólum er skylt 

að fylgja.  Sveitarfélögin í landinu eru ábyrg fyrir framkvæmdinni. Skólastjóri 
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hvers skóla er forstöðumaður hans og ábyrgur gagnvart sveitarstjórn. Sveitar-

félögum er skylt að skipa skóla-/fræðslunefndir yfir skólum sínum og bera þær 

ábyrgð gagnvart sveitarstjórn (Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011).  Þá er sveitar-

félögum skylt að setja sér skólastefnu þar sem áherslur í aðalnámskrá og grunn-

skólalögum eru útfærðar (Lög um grunnskóla nr. 91/2008).  Skóla-/fræðslu-

nefndir hafa svo gjarnan, a.m.k. í stærri sveitarfélögunum, starfsmann sem hefur 

yfirumsjón með málaflokknum, er skilgreindur sem starfsmaður skóla-/fræðslu-

nefndar og heyrir í skipuriti sveitarfélagsins beint undir sveitar-/bæjarstjóra.  

Skólastjóri er forstöðumaður grunnskólans og stýrir starfsfólki grunnskólans sem 

veitir nemendum þjónustuna og gegnir bæði uppeldislegu og menntalegu hlut-

verki gagnvart nemendum.  Hér er umboðskenningin notuð til að reyna að varpa 

ljósi á hvort skipulag mismunandi sveitarfélaga er líklegt til að valda „leka“ á 

framkvæmd laga um grunnskólann frá því að tilgangur er upprunalega skil-

greindur og til framkvæmdar. 

Samkvæmt umboðskenningum hafa umboðsaðilar/fulltrúar oft meiri þekkingu en 

umbjóðandinn og það veitir þeim mörg tækifæri til að hliðra ábyrgðinni eða 

víkjast undan henni að einhverju leyti.  Umbjóðandinn getur verið, í tilviki grunn-

skólans, Alþingi sem setur lög um grunnskóla og umboðsaðilarnir, þeir sem veita 

þjónustuna, eða sveitarfélögin og skólarnir. Umbjóðandinn þarf að hafa gott 

eftirlitskerfi til að fylgjast með því að þjónustuveitendur séu hæfir og ábyrgir, þ.e. 

þeir hafi til að bera nauðsynlega færni og fari eftir þeim lögum og reglum sem 

ætlast er til (Salamon, 2002). Michael Lipsky kynnti til sögunnar hugtakið götu-

skrifræði (e. street-level bureaucracy) árið 1980 og falla kenningar hans undir 

umboðskenningarnar.  Hann hélt því fram að innleiðing stefnu lendi á endanum 

hjá fólkinu sem í raun framkvæmir hana og fékkst í rannsóknum sínum við fólkið í 

framlínunni sem fæst við viðskiptavinina. Hann taldi að líta ætti á opinbera 

starfsmenn, eins og lögreglumenn og starfsfólk félagsþjónustu, sem hluta af 

„stefnumótunarsamfélaginu“ og þannig handhafa pólitísks valds þar sem þeir 

hafa áhrif á viðhorf og væntingar fólks til stefnunnar og þjónusta þeirra verði því í 

raun holdgervingur stefnunnar sem þeir eiga að starfa eftir. Oft er vandi opinberu 

starfsmannanna sá að það er gjá milli þess sem krafist er af fólkinu og hins raun-
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verulega starfsumhverfis og fjármagns sem stofnanir hafa. Sem dæmi eigi 

kennarinn að bregðast við hverju og einu barni miðað við getu þess og færni, en 

raunin sé hins vegar sú að hann þurfi að þróa með sér tækni til að bregðast við 

börnununum sem hópi.  Þannig læri opinberir starfsmenn ákveðnar aðferðir til 

að fást við veruleikann og forgangsraði. Þeir starfsmenn sem ekki brenna tiltölu-

lega fljótt út verða færari um að takast á við verkefni sín og hafa þá þróað og 

endurbætt aðferðir sínar, en þó ekki án þess að aðlaga vinnuvenjur sínar minnk-

uðum væntingum til sjálfra sín, viðskiptavinanna og þeirra sem móta stefnuna 

(Lipsky, 1980).   

Vegna þess hversu löng umboðskeðjan er í grunnskólanum eru margir staðir þar 

sem umboðsvandi getur skapast.  Hjá sveitarstjórnum getur vandinn m.a. falist í 

faglegri hæfni, forgangsröðun sveitarfélagsins og skorti á eftirliti og fjármagni til 

rekstrarins.  Hjá kennurum getur umboðsvandinn t.d. falist í hrakvali1, of mörgum 

markmiðum, tímaskorti og skorti á úrræðum (Eyjólfur Sturlaugsson, 2011). 

2.3 Bústjórnarkenningar (Stewardship Theory) 

Bústjórnarkenningarnar fjalla um siðfræði sem snýst um ábyrga skipulagningu og 

stjórnun auðlinda.  Hugtakið hefur verið notað í ýmsum fræðigreinum.   Almennt 

er hugtakið notað til að vísa til ábyrgðarinnar sem felst í því að annast eitthvað 

sem einhver annar á. Hér eru bústjórnarkenningarnar nýttar til að skoða siðferði-

lega ábyrgð sveitarstjórnarmanna á fræðslumálum.   

Samkvæmt bústjórnarkenningunum vinna allir starfsmenn og stjórnendur að 

2sameiginlegum málstað sem myndar einhvers konar sáttmálasamband (e. 

covenental relationship) sem er grundvöllur bústjórnar. Þannig telja starfsmenn 

og stjórnendur sig bundna af gagnkvæmum skyldum milli þeirra sjálfra og annars 

aðila, s.s stofnunarinnar sem þeir starfa hjá. Þessar skyldur eru ekki endilega 

skráðar í formlegu samkomulagi en hafa engu að síður mikil áhrif á stofnanalega 

                                                      

1
 Hrakval (e. adverse selection), skapast þegar til fulltrúastarfsins hafa verið valdir einstaklingar 

sem ekki hafa nægilega mikla hæfileika til að valda starfinu vel. 
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hegðun, jafnvel enn meiri en skriflegir samningar.  Bústjórn lýsir því að hvaða 

marki einstaklingur er tilbúinn til að fórna eða draga úr eigin persónulegum hags-

munum til að verja og stuðla að langtímavelferð annarra. Í sáttmálasambandi 

lítur stofnunin ekki á starfsmenn sína eingöngu sem verkfæri til að ná ákveðnum 

tilgangi, heldur treystir stofnunin starfsmönnum sínum til að vinna að og verja 

mikilvægan málstað. Því hegða starfsmennirnir sér einnig samkvæmt sáttmála-

samkomulaginu þannig að þeir gæta hagsmuna þeirra sem í hlut eiga og mál-

staðurinn hefur áhrif á. Samkvæmt þessu er bústjórnarhegðun félagsmótandi 

hegðun sem hefur þann tilgang að hafa jákvæð áhrif á annað fólk. Einstaklingar 

þurfa ekki að vera handhafar valds til að eiga í sáttmálasambandi við stofnun sína 

og því geta allir starfsmenn og stjórnendur stofnunar sýnt slíka hegðun.  Ólíkt 

fórnfýsi (e. altruism) þar sem einstaklingar fórna eigin hagsmunum sínum fyrir 

hagsmuni annarra, þjónar bústjórnarhegðun hagsmunum margra einstaklinga og 

er því óeigingjörn hegðun sem á að að þjóna sameiginlegum hagsmunum margra. 

Bústjórn er þannig mun víðtækari en fórnfýsi og beinir sjónarhorni þeirra sem 

taka ákvarðanir að bættum hag margra. Þeir sem njóta góðs af bústjórnarhegðun 

geta verið stofnunin sjálf, eigendur hennar, allir kjósendur og aðrir meðlimir 

samfélagsins (Hernandez, 2012). Í grunnskólamálum eru það Alþingismenn, ráðu-

neytisfólk, sveitarstjórnarmenn, skólastjórnendur, starfsfólk skóla, nemendur og 

foreldrar þeirra. 

Í stofnanalegu samhengi á hugtakið við ábyrgð stjórna og stjórnenda á því að 

nýta vel og þróa bjargir sínar, þ.m.t. mannauð og efnahag (Hernandez, 2012). 

Sveitarstjórnum er falið að reka grunnskólann í samræmi við lög og reglugerðir 

sem sett eru af Alþingi og mennta- og menningarmálaráðuneyti.  Þær eru bú-

stjórar í samhengi reksturs grunnskólans og fræðslustjóri/sviðsstjóri skólamála og 

skólastjórinn reyndar líka. Þeir eru í því hlutverki að þurfa að nýta vel og þróa 

bjargir sínar til að skila því verkefni sem þeim er upp á lagt að skila samkvæmt 

grunnskólalögum, reglugerðum og aðalnámskrá. 

Samkvæmt skilgreiningum er umboðsaðilum/fulltrúum (e. agents) veitt vald af 

þeim sem þeir starfa fyrir í samningsbundnu sambandi.  Bústjórum/trúnaðar-

mönnum (e. stewards) er aftur á móti treyst fyrir ábyrgð og fjármagni og þeir 
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starfa fyrir einstaklinga sem þeir í raun eiga ekki í neinu beinu samningsbundnu 

sambandi við.  Því má segja að umboðsaðilar/fulltrúar starfi fyrir hönd hluthafa á 

meðan bústjórar starfa fyrir hagsmunaaðila.  Umbjóðendum hættir til að sam-

sama hagsmuni sína við hagsmuni þeirra sem þeir starfa fyrir, annað hvort með 

eftirliti eða umbun fyrir ákveðna hegðun (Jensen og Meckling, 1997).  Bústjórar  

verða hins vegar að starfa samkvæmt ríkjandi gildum auk þeirra sem bundin eru í 

samning.  Bústjórn (e. stewardship) er með öðrum orðum að gera það sem (1) 

gagnast okkur sjálfum og fólkinu í kringum okkur á hverjum tíma og (2) veitir 

möguleika til að gagnast og viðhalda framtíðarkynslóðum.  Pirie og McCuddy 

(2007) tilgreina fjórar sérstakar tegundir af bústjórn: 

(1) Persónuleg – að nota hæfileika sína til að leggja jákvætt framlag til sam-

félagsins (í nútímanum og í framtíðinni). 

(2) Félagsleg – að leggja sitt að mörkum við þróun sameiginlegs hæfileika-

banka mannkynsins (í nútímanum og framtíðinni) með því næra innbyrðis 

sambönd og skapa tækifæri sem hjálpa öðrum að þroska eigin hæfileika. 

(3) Efnahagsleg – að nota efnahagslegar bjargir (fjárhagslegar, raunverulegar 

(e. physical) og mannlegar) til að gagnast samfélaginu (í nútímanum og 

framtíðinni). 

(4) Umhverfisleg – að nota náttúruauðlindir til að koma samfélaginu að gagni 

(í nútímanum og framtíðinni).  Þar á sérstaklega við hugtakið sjálfbærni. 

Í málefnum grunnskólans, og þá sérstaklega hvað varðar hlutverk sveitarstjórna, 

er efnahagslega og félagslega bústjórn skoðuð sérstaklega, en meginhlutverk ríkis 

og sveitarfélaga hlýtur að vera að veita íbúunum sem mesta og besta þjónustu 

fyrir sem minnstan tilkostnað með það að markmiði að tryggja góða menntun 

framtíðarkynslóða og vinna þannig að þróun sameiginlegs hæfileikabanka 

landsins og mannkynsins.  Samkvæmt Bústjórnarkenningunum ættu því sveitar-

stjórnir og allir starfsmenn skóla að leggja sig fram um að viðhalda gæðum 

skólastarfs fremur en að velja lausnir sem þjóna eigin hagsmunum.  Þeir verða, 

með öðrum orðum, bæði að starfa samkvæmt ríkjandi gildum og þeim sem eru 

bundin í samning, þ.e. þær kröfur sem felast í lögum, reglugerðum og aðal-

námskrá grunnskóla. 
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2.4   Kenningar Mintzbergs um valddreifingu 

Valddreifingin í yfirstjórnun skólamála á Íslandi er miðlæg og skrifræðisleg og 

fellur undir líkan Mintzbergs (1993) um faglegt skrifræði (e. professional bureau-

cracy) í kenningum hans um skipulagsheildir.  Samkvæmt líkani Mintzbergs um 

faglegt skrifræði er sérhæfing þar lóðrétt og valddreifing lárétt.  Slíkir vinnustaðir 

eru skipaðir fagfólki sem hefur fengið menntun í skóla og þjálfun á vinnustað sem 

er umfram það sem hægt er að lýsa með formlegum hætti. Skipulagið byggir oft á 

gildismati að einhverju leyti.  Innræting starfsmanna á sér oft stað utan stofn-

unar, t.d. í formlegri menntun þeirra.  Vinnustaðir af þessu tagi eru gjarnan lýð-

ræðislegir og gagnkvæm aðlögun gegnir lykilhlutverki. Erfitt er að koma fyrir mið-

stýringu vegna sérþekkingar aðgerðarkjarnans.  Í tilviki grunnskólanna, þar sem 

þekking skólafólksins og stuðningskerfis skólanna er gjarnan meiri en yfirstjórnar-

innar, á hún oft erfitt með að miðstýra því sem fram fer í skólunum og verður að 

treysta á fagmennsku starfsmanna. Kostir faglegs skrifræðis eru þeir að þar er 

gjarnan hæft starfsfólk sem oft hefur helgað líf sitt ákveðnu starfi, hefur hollustu 

við starf sitt og ber virðingu fyrir hæfni og vandvirkni. Starfsfólkið starfar oft sam-

kvæmt siðareglum sem eru hluti af eftirliti og stuðla að því að fólk skilur hvað er 

siðleg breytni.  Ókostirnir eru þeir helstir að boðskipti verða oft flókin.  Hver fag-

stétt hefur sitt eigið tungutak og boðskiptakerfi.  Stjórnun við slíkt skipulag er al-

mennt mjög flókin, sbr. hátæknisjúkrahús.  Hollusta fagstéttanna er oft við þröng 

sjónarmið.  Á sjúkrahúsum sýnir starfsfólk þá gjarnan hollustu við að lækna 

sjúkdóma fremur en að virða fjármálasjónarmið og verða því árekstar á milli fag-

fólksins og stjórnenda.  Oft er erfitt að hafa eftirlit með fagstéttum.  Fáir geta 

talað við hjartaskurðlækni um starf hans nema annar hjartaskurðlæknir.  Því er 

flókið að búa til viðmið eða stýra starfinu (Mintzberg, 1993).  

Ákvarðanir um flest er varðar inntak og umfang menntunar á Íslandi eru teknar í 

efsta lagi píramídans, þ.e. í mennta- og menningarmálaráðuneytinu með setn-

ingu reglugerða og aðalnámskráa.  Valdinu er síðan dreift niður píramídann og 

það hvernig því er dreift er einnig bundið í lög og reglugerðir.  Rökin fyrir slíkri 

valddreifingu skýrast almennt með þörfinni fyrir að samræma.  Til þess að  til-

gangur löggjafans nái fram að ganga og nái sem óspilltastur alla leið niður á gólfið 
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til þeirra sem veita menntunina/þjónustuna þarf skilningurinn á faglegum mark-

miðum og fylgni við þau að vera til staðar á öllum stigum.  Sé það ekki raunin og 

önnur markmið, t.a.m. fjárhagslegur sparnaður, mikilvægari að mati einhvers 

umbjóðendanna er hætt við að tilgangurinn þynnist út. 

Í faglegu skrifræðisskipulagi eru í raun tvær leiðir til ákvarðanatöku/vald-

dreifingar: (1) Lóðrétt, þ.e. hvernig ákvarðanir eru teknar; formlegt vald dreifist 

niður píramídann og (2) lárétt, þ.e. hvernig vald flyst til milli stjórnenda og 

fólksins á gólfinu (e. non managers), s.s. kennara, stoðþjónustufólks, sérfræðinga, 

o.fl.  (Mintzberg, 1993).  Í grunnskólanum er láréttu valdi dreift að hluta gegnum 

lög og reglugerðir.  Dæmi um þetta má nefna sérfræðiþjónustu skóla, skólaráð, 

o.fl. sem sveitarfélögum er skylt að sjá til þess að sé til staðar. Einnig má nefna 

þær takmarkanir sem settar eru fram í kjarasamningum og ýmsir telja að hafi 

veruleg áhrif á skólastarf.   

Í faglegu skrifræði er reynt að samræma þjónustuna með því að staðla menntun 

þeirra sem veita hana.  Í lögum um menntun og ráðningu kennara og skólastjórn-

enda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (nr. 82/2008) er kveðið á um þá 

menntun sem þeir sem starfa sem kennarar og skólastjórnendur þurfa að hafa.  

Því er mikilvægt að skilningur á faglegum markmiðum og fylgni við þau sé til 

staðar á öllum stigum.  Af ofangreindu má sjá að það er töluvert flókið verkefni 

að stýra faglegri skrifræðisstofnun eins og grunnskólanum og því mikilvægt að 

sveitarstjórnarmenn hafi aðgang að sérfræðingum sem geta upplýst þá og haft 

eftirlit með gæðum og árangri starfsins. Í rannsókn þessari er reynt að varpa ljósi 

á hvernig sveitarfélög af ólíkum stærðum nálgast stefnumörkun og eftirlit með 

árangri og gæðum grunnskóla sinna. 

Samantekt á kenningum 

Nýja opinbera stjórnsýslan hefur sett mark sitt á stjórnun grunnskólans á marg-

víslegan hátt.  Sveitarfélögin hafa sýnt vilja til að taka á sig aukna ábyrgð á starfi 

grunnskólans og voru kröfur þeirra á skólamálaþingi Sambands íslenskra sveitar-

félaga árið 2004 mjög í takti við helstu einkenni kenninga um Nýja opinbera 

stjórnsýslu.  Sem jákvæða þróun í anda Nýrrar opinberrar stjórnsýslu má nefna 
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aukna ábyrgð skólastjórnenda, aukið vægi upplýsingatækni og tækniframfarir, 

rammafjárlög, menntunarstig stjórnenda og starfsfólks hefur hækkað og gagnsæi 

í skólastarfi aukist. Ekki hefur þó tekist að auka sveigjanleika í starfsmannamálum 

og kjarasamningar kennara eru, að mati sveitarstjórnarmanna, töluverð hindrun í 

vegi skólaþróunar (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2004).   

Í Umboðskenningunum er fjallað um að vilji umbjóðandans nái ekki alltaf fram að 

ganga vegna margs konar „leka“ sem getur átt sér stað víða í umboðskeðjunni.  

Samkvæmt kenningum hafa umboðsaðilar/þjónustuveitendur  oft meiri þekkingu 

en umbjóðandinn og það veitir þeim mörg tækifæri til að hliðra ábyrgðinni eða 

víkjast undan henni að einhverju leyti.  Vandi þjónustuveitendanna er oft sá að 

töluverð gjá er milli þess sem krafist er af starfsmönnum og þeirrar þjónustu sem 

þeim er unnt að veita m.t.t. þess fjármagns sem stofnanirnar hafa.  Sem dæmi 

eigi kennarinn að bregðast við hverju og einu barni miðað við getu þess og færni, 

en raunin sé hins vegar sú að hann þurfi að þróa með sér tækni til að bregðast við 

nemendunum sem hópi fremur en einstaklingum.  Þannig læri opinberir starfs-

menn ákveðnar aðferðir  til að fást við veruleikann og forgangsraði (Lipsky, 1980).  

Vegna þess hversu löng umboðskeðjan er í grunnskólanum eru margir staðir þar 

sem umboðsvandi getur skapast.  Hjá sveitarstjórnum getur vandinn m.a. falist í 

faglegri hæfni, forgangsröðun sveitarfélagsins og skorti á eftirliti og fjármagni til 

rekstrarins.  Hjá kennurum getur umboðsvandinn t.d. falist í hrakvali, of mörgum 

markmiðum, tímaskorti og skorti á úrræðum (Eyjólfur Sturlaugsson, 2011). 

Í stofnanalegu samhengi fjalla Bústjórnarkenningar um ábyrgð stjórna og stjórn-

enda á því að nýta vel og þróa bjargir sínar, þ.m.t. mannauð og efnahag 

(Hernandez, 2012). Sveitarstjórnum er falið að reka grunnskólann í samræmi við 

lög og reglugerðir sem sett eru af Alþingi og mennta- og menningarmálaráðu-

neyti.  Þær eru bústjórar í samhengi reksturs grunnskólans, fræðslustjóri/sviðs-

stjóri skólamála og skólastjórinn reyndar líka. Þeir eru í því hlutverki að þurfa að 

nýta vel og þróa bjargir sínar til að skila því verkefni sem þeim er uppálagt að 

skila samkvæmt grunnskólalögum, reglugerðum og aðalnámskrá. Samkvæmt 

Bústjórnarkenningunum ættu því sveitarstjórnir og allir starfsmenn skóla að 

leggja sig fram um að viðhalda gæðum skólastarfs fremur en að velja lausnir sem 



  

30 

þjóna eigin hagsmunum.  Þeir verða, með öðrum orðum, bæði að starfa sam-

kvæmt ríkjandi gildum og þeim sem eru bundin í samning, þ.e. þær kröfur sem 

felast í lögum, reglugerðum og aðalnámskrá grunnskóla. 

Grunnskólinn á Íslandi fellur vel að líkani Mintzbergs um faglegt skrifræði 

(Mintzberg, 1993).  Fagfólkið, bæði kennarar og starfsmenn sérfræðiþjónustu, 

hefur gjarnan meiri þekkingu en yfirstjórnin, þ.e. sveitarstjórnin, og félagsmótun 

starfsmanna á sér gjarnan stað í stofnunum sem veita faglega menntun.  Kostirnir 

við faglegt skrifræði eru þeir að fagfólkið sem þar starfar sýnir gjarnan hollustu 

við starf sitt og hefur helgað líf sitt ákveðnu starfi, en ókostirnir eru helstir þeir að 

boðskipti verða gjarnan flókin og eftirlit erfitt í framkvæmd.   Því er mikilvægt að  

skilningur á faglegum markmiðum og fylgni við þau sé til staðar á öllum stigum.   
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3 Rannsóknarsnið 

Í rannsókn þessari var notast við blandaða rannsóknaraðferð.  Send var rafræn 

spurningakönnun til allra formanna fræðslunefnda á Íslandi þar sem spurt var 

spurninga sem rannsakandi taldi að gætu varpað ljósi á áhrif sveitarstjórna á 

grunnskólann (sjá nánar viðauka 2).  Að henni lokinni voru tekin hálfopin viðtöl 

við fimm formenn fræðslunefnda til að dýpka niðurstöður spurningakönnunar-

innar  og var þar stuðst við viðtalsramma (sjá nánar viðauka 1).   

3.1 Gagnasöfnun og úrvinnsla gagna 

Við gagnasöfnun var stuðst við eftirfarandi: 

 Fræðibækur og -greinar sem fjalla um vald og valddreifingu, umboðs-

kenningar og bústjórnarkenningar. 

 Leitað var eftir rannsóknum sem gerðar hafa verið á þessu sviði, jafnt inn-

lendum sem erlendum.  Skoðaðar voru heimildaskrár námsritgerða sem 

unnar hafa verið á svipuðu sviði og leitað fanga þar.  

 Lög og reglugerðir um grunnskóla. 

 Fundargerðir sveitarstjórna og fræðslunefnda. 

 Svör við spurningalista sem sendur var út til allra formanna fræðslu-

nefnda á Íslandi. 

 Hálfopin viðtöl. 

Rætt var við formenn fræðslunefnda í fimm sveitarfélögum.  Viðmælendur komu 

úr ólíkum sveitarfélögum til að unnt væri að rannsaka hvort munur sé á því hvaða 

áhrif sveitarstjórnir og undirnefndir þeirra hafa á grunnskólann og hvernig þær 

beita þeim áhrifum eftir stærð þeirra og skipuriti.  

Leitast var við að gæta þess að ekki yrði hægt að rekja svör til einstakra sveitar-

félaga.  Það var m.a. þess vegna sem sveitarfélögum var skipt í sjö flokka í spurn-

ingakönnuninni og svo fimm í viðtölunum.  Mikilvægt var að hver flokkur inni-

héldi ákveðinn lágmarksfjölda sveitarfélaga til að unnt væri að ná þessu mark-

miði.  Einn flokkurinn, 35 þús. manns og fleiri, innihélt þó einungis eitt sveitar-

félag, sem var langstærst sveitarfélaganna og hefur því mikla sérstöðu. 
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Notað var netforritið SurveyMonkey til að leggja fyrir spurningarkönnunina.  Með 

notkun þess er hægt að einangra svör eftir ýmsum breytum, s.s. kyni, stærð 

sveitarfélags, gerð skipurits, fjölda skóla í sveitarfélagi, o.fl. 

Viðtöl voru hljóðrituð.  Lögð var áhersla á að svörin væru ekki rekjanleg til ein-

staklinga eða einstakra sveitarfélaga og nöfnum, heitum, titilum og kyni breytt í 

því skyni. 

3.2 Rannsóknarspurningar 

(1) Hversu mikil áhrif hafa sveitarstjórnir á starf grunnskólans í reynd og 

hvernig er þeim áhrifum beitt?   

(2) Á hvaða sviðum beita sveitarstjórnir og undirnefndir þeirra (í þessu tilviki 

skóla-/fræðslunefndir) sér og hvaða bjargir hafa þær til þess að hafa áhrif 

(a)  fjárhagslega   

(b)  faglega? 

3.3 Aðferðafræði 

Í rannsókninni var notast var við blandaða rannsóknaraðferð.  Með blandaðri 

rannsóknaraðferð er átt við rannsóknaraðferð þar sem rannsakandinn beitir 

bæði eigindlegum og megindlegum rannsóknarðferðum og nálgunum í einni 

rannsókn (Johnson og Onwuegbuzie, 2004).  Annars vegar var beitt megindlegum 

rannsóknaraðferðum, þar sem spurningalisti var sendur út á alla formenn 

fræðslunefnda í landinu, alls 71 talsins.  Spurningunum var ætlað að leiða í ljós 

hvort sveitarstjórnarmenn telji sig hafa áhrif á starf grunnskólanna og hvernig 

þeir beiti þeim áhrifum.  Í seinni hluta rannsóknarinnar, var beitt eigindlegum 

rannsóknaraðferðum þar sem tekin voru viðtöl við fulltrúa fimm mismunandi 

gerða sveitarfélaga og þeir spurðir ítarlegar um áhrif sveitarstjórna á grunn-

skólann.   

3.4 Réttmæti 

Eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir geta bætt hvor aðra upp.  Mark-

mið blandaðra rannsókna er að nýta styrkleika og draga úr veikleikum hvorrar 
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aðferðar fyrir sig (Johnson og Onwuegbuzie, 2004).  Með því að nota blandaðar 

aðferðir var þess freistað að fá fram yfirlitsmynd af því hvernig ólíkar gerðir 

sveitarfélaga hafa áhrif á grunnskólastarf, en einnig að fá skýringar á hvernig 

stendur á þeim mun, ef hann reynist einhver. Þýðið var öll sveitarfélög í landinu 

og með því að fá 50-60% svörun innan þeirra flokka sveitarfélaga sem skilgreindir 

voru var þess freistað á fá niðurstöðu sem væri lýsandi fyrir landið í heild sinni.  

Leitast var við að rannsaka hvort um væri að ræða fylgni og hvort skipurit og 

stærð sveitarfélags séu ráðandi þáttur varðandi það hversu mikil áhrif sveitar-

stjórnir hafa á grunnskólastarfið og hvernig þær beita þeim áhrifum. 

Eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir eru í grundvallaratriðum ólíkar, 

þó þær eigi einnig margt sameiginlegt. Megindlegar rannsóknir byggja oftast á 

tiltölulega stóru úrtaki, gögnum er safnað með fyrirfram ákveðnum, stöðluðum 

aðferðum og unnið úr þeim með tölfræðilegum aðferðum. Þær leggja gjarnan 

áherslu á tölulegar upplýsingar um hópa eða einstaklinga en sjaldnar á mælingu 

eða skráningu á einstaklingshegðun.  Spurningalistar leggja þó áherslu á yrtar 

upplýsingar (e. verbal information), ólíkt mörgum megindlegum rannsóknum, og 

eiga það sameiginlegt með eigindlegu aðferðunum. Eigindlegar  rannsóknir miða 

hins vegar oft að því að öðlast skilning á reynslu fólks eins og hún birtist þeim 

sem hafa öðlast reynsluna (Yin, 2009).  Með því að beita ólíkum rannsóknar-

aðferðum má fá betri og fullkomnari mynd af viðfanginu en ef aðeins einni 

aðferð er beitt.  Margprófun eða þríprófun (e. triagulation) er notuð til að skoða 

sama viðfangsefni frá fleiri en einni hlið og auka þannig réttmæti rannsóknar.  

Gögnum er safnað með mismunandi aðferðum og þau notuð til að að ná fram 

betri og fullkomnari mynd af viðfanginu en ef aðeins einni aðferð er beitt (Hart, 

2009).  

3.5 Siðferðileg álitamál 

Þegar eigindlegum rannsóknarviðtölum er beitt er nauðsynlegt að viðmælendum 

hafi verið gerð grein fyrir tilgangi rannsóknarinnar og fyrir liggi upplýst samþykki 

frá þeim fyrir þátttöku þeirra. Þá ber að leggja áherslu á að trúnaður sé haldinn 

við viðmælendur og nafnleysis sé gætt (Yin, 2009; Hart, 2009; Posavac og Carey, 

1997). Þeir sem urðu fyrir valinu eftir að unnið hafði verið úr spurningakönnun-
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inni fengu tölvupóst þar sem óskað var samþykkis þeirra um þátttöku. Þar voru 

viðmælendur upplýstir um tilgang rannsóknarinnar svo þeim væri fullljóst 

hvernig svör þeirra yrðu notuð. Í bréfinu var einnig lögð áhersla á trúnað við þátt-

takendur og nafnleynd. Þá var óskað eftir samþykki fyrir því að viðtölin yrðu 

hljóðrituð. Allir þeir sem leitað var til gáfu samþykki sitt fúslega. Þeir fengu síðan 

tilvitnanir í samtölin send til yfirlestrar og höfðu tækifæri til að gera athuga-

semdir við þær. 

Þar sem rannsakandinn starfar á stóru svæði og þekkir þar nokkuð vel til sveitar-

stjórnarmanna og einstakra skóla voru viðmælendur í hálfopnu viðtölunum valdir 

úr sveitarfélögum utan Suðurlands til að hlutleysis væri gætt.  Við úrvinnslu 

viðtalanna ákvað rannsakandi þó að taka með viðtal sem tekið var til að prófa 

viðtalsrammann. Viðmælandi þar var úr sveitarfélagi á Suðurlandi. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Spurningakönnun 

Spurningalisti, með 22 spurningum, sem rannsakandi samdi, var sendur til allra 

formanna skóla-/fræðslunefnda á landinu, 71 talsins (sjá viðauka 2). Sveitar-

félögin voru alls 75, en þar sem þau voru ekki öll með skólarekstur, a.m.k. ein og 

sér, voru formenn skóla-/fræðslunefnda fjórum færri en sveitarfélögin. Spurn-

ingalistinn var unninn í samvinnu við Samband íslenskra sveitarfélaga, sem sendi 

út hvatningu til formannanna um að svara könnuninni. Jafnframt bættu starfs-

menn Sambands íslenskra sveitarfélaga við spurningakafla sem snýr að því hvaða 

hjálpartæki voru notuð þegar skólastefna var mótuð í sveitarfélaginu (spurningar 

17-22). Spurningalistinn var unninn og sendur út í netforritinu SurveyMonkey 

(surveymonkey.com) og var svarendum send slóð að könnuninni og gefnar fjórar 

vikur til að svara.  Listinn var forprófaður með því að senda hann á valinn aðila, 

fyrrverandi formann fræðslunefndar, sem rannsakandi treystir vel.   

Mikilvægt er að þýðið sé rétt valið í megindlegum rannsóknum.  Ákveðið var að 

senda listann á formenn fræðslu/-skólanefnda vegna þess að þeir eru í forsvari 

fyrir skóla/-fræðslunefndir sem svo bera ábyrgð gagnvart sveitarstjórn á starfi 

grunnskólans og stefnumótun.  Því hljóta þeir að bera hitann og þungann af 

mótun skólastefnu og vera vel upplýstir um skipurit sveitarfélagsins í skóla-

málum, um bakland skólastjóra og bera ábyrgð á að skólinn sé búinn þeim búnaði 

og fái þá þjónustu sem lög og reglugerðir kveða á um. 

Spurningalistanum er ætlað að draga fram yfirlitsmynd um hvaða áhrif sveitar-

stjórnir hafa á grunnskólann og hvort um einhvern mun sé að ræða á áhrifum 

sveitarfélaga á grunnskólann eftir gerð sveitarfélaga.  Sveitarfélög voru flokkuð í 

7 flokka eftir stærð og var þar stuðst við hefð í slíkum könnunum.  Stærðar-

flokkarnir voru:  
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(1) 500 íbúar og færri 

(2) 501 – 1 þús. íbúar 

(3) 1 þús.-2 þús. íbúar 

(4) 2 þús. – 5 þús. íbúar 

(5) 5 þús. – 10 þús. íbúar 

(6) 10 þús. – 35 þús. íbúar 

(7) 35 þús. eða fleiri íbúar 

 

Alls svöruðu 56 af 71, eða tæp 79%, sem telst góð svörun.  Yfir 55% svarhlutfall 

var í hverjum flokki fyrir sig og allt upp í 100%. Lægst var svörunin í fámennustu 

sveitarfélögunum, en þar svöruðu u.þ.b. 56% en mest í flokkum 4, 5 og 7, eða 

100%. 

Bakgrunnur svarenda 

Mun fleiri konur en karlar eru formenn fræðslunefnda  ef marka má kynjahlutfall 

þeirra sem svöruðu könnuninni. Um 66,1% þeirra formanna fræðslunefnda sem 

svöruðu könnuninni voru konur og 33,9% karlar.  Í flestum svörunum var ekki 

munur eftir kynjum, nema að því leyti að svör kvenna voru ítarlegri en karla. Þar 

sem hægt var að velja viðbótar svarmöguleika nýttu konurnar sér hann töluvert 

oftar en karlar.  Greinilegur munur eftir kynjum kom þó fram í spurningu 16: 

Fylgir fræðslu-/skólanefnd niðurstöðum kannana eftir?  Þar svara 72,7% kvenn-

anna að niðurstöðum sé fylgt eftir með áætlun frá skólastjóra um umbætur á 

móti 22,7% karla, en 69,5% karla segja að niðurstöðum sé fylgt eftir með 

viðræðum við skólastjóra á móti 23,1% kvenna.  Þá töldu fleiri konur að námskeið 

Sambands íslenskra sveitarfélaga fyrir skólanefndir hefði nýst þeim mikið eða 

mjög mikið í skólanámskrárgerðinni, eða 64,6% á móti 41,6% karlanna. 
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Mynd 1 
Hefur sveitarfélagið sett sér skólastefnu? 
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Af þeim 56 formönnum fræðslunefnda sem svöruðu spurningakönnuninni voru 

flestir á aldursbilinu 35-59 ára, tveir voru 60 ára og eldri og tveir 28-34 ára. Yngsti 

og elsti aldurshópurinn taldi að skólastefna hefði áhrif á einstaka þætti 

skólastarfs. Þannig telja 100% úr aldurshópnum 28-34 ára að skólastefna hafi 

áhrif á alla þættina sem spurt var um, þ.e. kennsluhætti, stjórnunarhætti, for-

eldrasamstarf og val á starfsmönnum.  Aldurshópurinn 60 ára og eldri hafði 

einnig mikla trú á áhrifum skólastefnunnar á ofangreinda þætti, þ.e. 100% hvað 

varðar kennsluhætti, stjórnunarhætti og foreldrasamstarf, en 50% hvað varðar 

val á starfsmönnum.  Einungis 17-21% svarenda úr aldurshópnum 35-59 ára töldu 

að skólastefna hefði áhrif á val á starfsmönnum, 71-76% að skólastefna hefði 

áhrif á stjórnunarhætti og 85-93% að skólastefnan hefði áhrif á kennsluhætti og 

foreldrasamstarf. 

Skólastefna 

Í einungis tveimur stærstu flokkunum höfðu öll sveitarfélagin sett sér skóla-

stefnu, þó sveitarfélögunum hafi verið skylt að setja sér slíka stefnu samkvæmt  

síðan 2008.  Í sveitarfélögum frá 1 þús. og upp í 10 þús. íbúa hafði meirihlutinn 

sett sér skólastefnu og þau sem ekki höfðu þegar gert það voru með stefnuna í 

smíðum.  Í minnstu flokkunum tveimur höfðu 60% þeirra sem svöruðu sett sér 
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skólastefnu, 37% voru með hana í smíðum en 11% höfðu ekki hafið vinnu við 

skólastefnu (sjá mynd 1).   

Spurt var á hvaða þætti skólastarfsins svarendur teldu að skólastefna hefði áhrif.  

Svörin voru borin saman við aðra þætti sem geta haft áhrif á fagmennsku 

sveitarfélaga í skólamálum, s.s. hver næsti yfirmaður skólastjóra er og hvaða 

málaflokkum hann stýrir, hvort ólíkar gerðir sérfræðiþjónustu hafi mælanleg áhrif 

á stefnumörkun o.fl. (Sjá kafla hér á eftir: Næsti yfirmaður skólastjóra og 

Aðgangur að sérfræðiþjónustu). 

Til að átta sig á mögulegum áhrifum sveitarstjórna á starf grunnskólans þarf að 

skýra hugtakið áhrif.  Til að komast að því hvort sveitarfélögin hafi áhrif var spurt 

um ýmsa þætti sem sveitarstjórnir eiga samkvæmt lögum að hafa áhrif á. Þá 

innihélt spurningalistinn spurningar um bakgrunn, aldur, menntun og kyn for-

manns fræðslunefndar og hvernig skipurit sveitarfélagsins í fræðslumálum lítur 

út.  Er það gert til að geta kannað hvort fylgni er milli svara og ofangreindra 

breyta.  Um þessa þætti er nánar fjallað í köflunum hér á eftir. 

Næsti yfirmaður skólastjóra 

Mismunandi er eftir stærð sveitarfélaga hver er næsti yfirmaður skólastjóra.  Í 

stærri sveitarfélögunum er gjarnan faglegur yfirmaður yfir fræðslumálum þótt 

stundum séu aðrir málaflokkar einnig á hans könnu.  Í minni sveitarfélögunum, 

eða upp að 2 þús. íbúa markinu, er langalgengast að næsti yfirmaður skólastjóra 

sé sveitarstjóri.  Eitt sveitarfélag með 500 íbúa eða færri er með oddvita sem 

næsta yfirmann skólastjóra og eitt úr 501-1 þús. íbúa flokknum. Eitt sveitarfélag 

úr færri en 500 íbúa flokknum hefur fræðslustjóra sem næsta yfirmann skóla-

stjóra.  Í 2 þús. – 5 þús. og 10 þús. – 35 þús. íbúa flokkunum er algengast að 

fræðslustjóri sé næsti yfirmaður skólastjóra.  Í stærsta flokknum, 35 þús. og fleiri 

er fagstjóri grunnskóla næsti yfirmaður skólastjóra og í 5 þús. – 10 þús. íbúa 

flokknum er algengast að sviðsstjóri sé næsti yfirmaður skólastjóra, en næst á 

eftir því er það fræðslustjóri. 

Yfirmenn fræðslumála sinna gjarnan öðrum verkefnum en fræðslumálum.  Í 

sveitarfélögum af stærðinni 1 þús. – 2 þús. íbúar er yfirmaður fræðslumála í 
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33,3% tilvika einnig með æskulýðsmálin, í 33,3% tilvika með menningarmál og 

33,3% tilvika með íþróttamál einnig á sinni könnu.   

Í sveitarfélögum af stærðinni 2 þús. – 5 þús. íbúar er yfirmaður fræðslumála í 

75% tilvika einnig með æskulýðsmálin, í 62,5% tilvika með íþróttamál, 50% tilvika 

með félagsþjónustu,  í 25% tilvika með menningarmálin og 12,5% með atvinnu-

mál. 

Í 5 þús. – 10 þús. íbúa flokknum er yfirmaður fræðslumála í 50% tilvika einnig 

með menningarmál, 50% tilvika með íþróttamál og 50% tilvika með æsku-

lýðsmálin auk fræðslumálanna. 

Í 10 þús. – 35 þús. íbúa flokknum er yfirmaður fræðslumála í 33,3% tilvika einnig 

með æskulýðsmál og 33,3% tilvika með íþróttamál. 

Í stærðarflokknum 35 þús. og fleiri íbúar, er sviðsstjóri yfirmaður fræðslumála, en 

næsti yfirmaður skólastjóra er fagstjóri grunnskóla.  Sá fagstjóri hefur ekki aðra 

málaflokka en fræðslumál á sinni könnu. 

Sérhæfing er því mest í stærsta flokknum, eins og við var að búast. 

Í hvers konar málum leitar skólastjóri almennt liðsinnis sveitarfélagsins? 

Lítill munur var á svörum þátttakenda undir þessum lið eftir stærð sveitarfélaga.  

Flestir skólastjórar leita liðsinnis sveitarfélagsins vegna fjármála og vegna mál-

efna tengdum húsnæði, en fæstir vegna starfsmannamála. 

Langflestir skólastjórnendur leita liðsinnis yfirmanna sinna í fjármálum, eða á 

bilinu 92 – 100%. 75% – 100% leita til næsta yfirmanns vegna málefna tengdum 

húsnæði.  

Í tveimur minnstu flokkunum leituðu 78 – 83,3% skólastjórnenda til næsta yfir-

manns varðandi skólaakstur.  37,5% skólastjórnenda úr 1 þús. – 2 þús. íbúa 

flokknum leita með skólaakstur til næsta yfirmanns, 61,5 % í 2 þús. – 5 þús. íbúa 

flokknum, 100% í 5 þús. – 10 þús. íbúa flokknum, 66,6% úr 10 þús. – 35 þús. íbúa 

flokknum og 100% úr stærsta flokknum. 
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Í starfsmannamálum er munurinn hvað mestur.  Í minnsta flokknum leita 42% 

skólastjórnanda til næsta yfirmanns með starfsmannamál; 54% úr 501 – 1 þús. 

íbúa flokknum; 62,5% úr 1 þús. – 2 þús. íbúa flokknum, tæp 85% úr 2 þús. – 5 

þús. íbúa flokknum; 33,3% úr 5 þús. – 10 þús. íbúa flokknum; 66,6% úr 10 þús. – 

35 þús. íbúa flokknum og 100% úr stærsta flokknum. 

Misjafnt er í hversu miklum mæli skólastjórar leita liðsinnis sveitarfélagsins vegna 

stefnumótunar. Í stærsta sveitarfélaginu er það 100%; 33,3% í 10 þús. – 35 þús. 

íbúa flokknum; 66,6% í 5 þús. – 10 þús. íbúa flokknum; í 83% af sveitarfélögum í 2 

þús. – 5 þús. íbúa flokknum, í 50% tilvika í 1 þús. – 2000 íbúa flokknum; 85% í 501 

– 1 þús. íbúa flokknum og 66,6% í minnsta flokknum. 

Aðstoð við gerð skólastefnu 

Skv. lögum um grunnskóla nr. 91/2008 ber sveitarfélögum að setja sér skóla-

stefnu.  Skólastefnan er eitt mikilvægasta stjórntæki sveitarstjórna til að hafa 

áhrif á faglegt starf skóla. 

Ekki höfðu öll sveitarfélögin sem tóku þátt í rannsókninni sett sér skólastefnu, 

þrátt fyrir að sú skylda hafi verið sett í lög um grunnskóla árið 2008.  Ýmislegt 

hefur verið gert til að aðstoða sveitarfélögin í þeirri vinnu. Má þar nefna að 

Samband íslenskra sveitarfélaga hefur gefið út ýmis leiðbeinandi rit um mótun 

skólastefnu, s.s. Handbók um skólastefnu sveitarfélaga (2010) og leiðbeiningar 

um mótun skólastefnu (2010), sett fram framtíðarsýn í skólamálum í samstarfi 

við Félag grunnskólakennara og Skólastjórafélag Íslands til ársins 2020 (2007), 

auk þess sem Sambandið hefur haldið námskeið fyrir skólanefndir.  Töluverður 

munur er á sveitarfélögum eftir stærð hvað þetta varðar.  Öll sveitarfélögin með 

fleiri íbúa en 10 þús. höfðu sett sér skólastefnu, í næstu þremur, frá 1 þús. upp í 

10 þús. íbúa höfðu sveitarfélögin ýmist sett sér stefnu eða voru með hana í 

smíðum.  Í fámennustu sveitarfélögunum, fámennari en 1 þús. íbúar, var sums 

staðar ekki enn hafin vinna við skólastefnu. 

Rúm 5% sveitarfélaganna sem svöruðu sögðu sveitarstjórn/bæjarstjórn ekki hafa 

staðfest skólastefnu og önnur 27% voru með stefnuna í smíðum.  66% sveitar-

félaganna sem svöruðu könnuninni höfðu sett sér skólastefnu. 



  

41 

Misjafnt var hvenær þau sveitarfélög sem þegar hafa sett sér stefnu gerðu það.  

Flest þeirra settu sér skólastefnu árið 2011, eða 38,2%.  20,6% settu sér skóla-

stefnu 2009; 11,8% árið 2008 og 2010; 8,8% 2012; 5,9% 2007 og 2,9% árið 2006.  

53% sveitarfélaganna sem svöruðu og höfðu sett sér skólastefnu nýttu sér „Sam-

eiginleg framtíðarsýn fyrir grunnskólastarfið“ sem kom út árið 2007 mjög mikið 

eða mikið við gerð hennar; 56% höfðu nýtt sér námskeið Sambands íslenskra 

sveitarfélaga fyrir skólanefndir og 59% höfðu nýtt sér Handbók um gerð skóla-

stefnu sem Samband íslenskra sveitarfélaga gaf út árið 2010. 

Flestir svarenda töldu skólastefnuna hafa áhrif á kennsluhætti (57%) og foreldra-

samstarf( 55%). Aðeins færri töldu skólastefnuna hafa áhrif á stjórnunarhætti í 

skólum eða 48% og lítill hluti á val á starfsmönnum eða 16%. 

Meðal annarra þátta sem tilgreindir voru að yrðu fyrir áhrifum af skólastefnu 

voru námshættir, skólabragur og menningarstarf.  

 

Virkni og eftirfylgd skólastefnu 

Gerð var tilraun til að meta hversu virk skólastefna sveitarfélaga er með því að 

spyrja um hvernig virkni hennar sé tryggð. Valkostunum var ætlað að endur-

spegla hvaða þætti sveitarfélög leggja áherslu á og varða virkni skólastefnu:  

Mynd 2:  Áhrif skólastefnu á ýmsa þætti skólastarfs.  
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 Hefur sveitarfélagið sett fram áætlun um framkvæmd skólastefnunnar?  

 Hefur sveitarfélagið sett fram áætlun um það hvernig hún fylgist með 

framkvæmd skólastefnunnar?  

 Kynnir fræðslu-/skólanefnd sér skólanámskrá skólans/skólanna?  

 Eru einstök markmið skólastefnunnar tímasett?  

 Kynnir fræðslu-/skólanefnd sér niðurstöður kannana á skólastarfi og ber 

þær saman við markmið skólastefnu?   

 Eru ákvæði í skólastefnunni um reglulega endurskoðun hennar?   

 Hversu oft er skólastefna sveitarfélagsins til umfjöllunar í skóla-/fræðslu-

nefnd og hvenær var skólastefna sveitarfélagins samþykkt?   

Flest sveitarfélaganna sem höfðu sett sér skólastefnu segjast fjalla reglulega um 

stefnuna, eða a.m.k. annað hvert ár.  Nokkuð mismunandi var hvernig sveitar-

félög hyggjast tryggja virkni skólastefnu og var það nokkuð ólíkt eftir því hver 

næsti yfirmaður skólastjóra var í sveitarfélaginu. Þannig var algengast að sveitar-

félög, þar sem fræðslustjóri er starfandi, hafi sett fram áætlun um framkvæmd 

skólastefnu og kynni sér niðurstöður einstakra kannana (sjá mynd 4).   Algengast 

var að fræðslunefnd kynnti sér skólanámskrá skólans eða skólanna og að ákvæði 

um reglulega endurskoðun væru í stefnunni (sjá mynd 3). Svarendur voru spurðir 

Mynd 3: Virkni skólastefnu 
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hvernig sveitarfélagið tryggði að skólastefnan væri virk og máttu þeir merkja við 

alla þá þætti sem þeir töldu að væru notaðir í þeirra sveitarfélagi til að tryggja 

virkni skólastefnunnar.   

Þá var spurt opið um hvernig sveitarstjórn/skóla-/fræðslunefnd fylgist með fram-

kvæmd skólastefnunnar.  Við henni fengust einungis 10 svör.  40% svöruðu að 

þeir fylgdust með framkvæmd skólastefnunnar með umræðum á fundum 

fræðslunefndar og/eða með skýrslu frá fræðslustjóra, 10% með fundum með 

starfsfólki skólanna, 10% með könnun á því hvort aðgerðaráætlun hafi staðist, 

10% sögðu að eftirfylgd væri ekki markviss eins og er en það stæði til bóta, 10% 

með reglulegum skimunarprófum og 10% svöruðu því til að skólanámskrár 

byggðu á skólastefnunni. 

Afar fá sveitarfélög virðast vera með tímasett markmið í skólastefnunni, eða hafa 

sett fram áætlun um það hvernig fylgst skuli með framkvæmd stefnunnar.  Allir 

svarendur segja að fylgst sé reglulega með niðurstöðum kannana á skólastarfi.  

Flestir virðast fylgjast með niðurstöðum samræmdra könnunarprófa og innra 

mats skóla, eða 97,1% svarenda.  Þá segist stór hluti fylgjast með niðurstöðum 

ytra mats mennta- og menningarmálaráðuneytisins eða 77,1%, og könnunum 

Rannsókna og greiningar á líðan og högum nemenda, eða 71,4%. Af þeim sveitar-

félögum sem sett hafa sér skólastefnu kynna 51,4% sér mat á skólastarfi sem gert 

hefur verið á vegum sveitarfélagsins sjálfs og 22,9% tilgreina annað og nefna 

flestir þar PISA rannsóknir OECD.  Ekki er hægt að greina merkjanlegan mun á 

þessum þáttum eftir stærð sveitarfélaga.  Hins vegar virðist vera munur á því 

hversu margir þáttanna eru notaðir til að tryggja virkni skólastefnu eftir því hvort 

sérstakur embættismaður, fræðslustjóri eða sviðsstjóri, sér um málaflokkinn í 

sveitarfélaginu.  Þannig hafa sveitarfélög sem hafa fræðslustjóra í 50% tilvika sett 

fram áætlun um framkvæmd skólastefnu og 33,3% þar sem er sviðsstjóri.  

Sveitarfélög með fræðslustjóra hafa í 20% tilvika sett fram áætlun um það 

hvernig fylgst skuli með framkvæmd skólastefnunnar og 33,3% þar sem er sviðs-

stjóri (sjá mynd 4).   
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Fræðslustjóri 

Sviðsstjóri 

Fræðslufulltrúi/skólafulltrúi 

Sveitarstjóri 

Oddviti 

Öll sveitarfélögin sem hafa fræðslustjóra kynna sér skólanámskrá skólanna og 

66,7% þar sem er sviðsstjóri.  Þessi þáttur er reyndar mjög hár hjá öðrum sveitar-

félögum líka, frá 68,4% upp í 100%. Um 20% sveitarfélaga sem hafa fræðslustjóra 

hafa tímasett einstök markmið skólastefnunnar, ekkert sveitarfélag með sviðs-

stjóra yfir fræðslumálum, en hins vegar 10,5% sem hafa sveitarstjóra sem næsta 

yfirmann skólastjóra. Um 90% sveitarfélaga með fræðslustjóra og 66,7% með 

sviðsstjóra kynna sér niðurstöður kannana á skólastarfi og bera saman við mark-

mið skólastefnu.  Þegar kemur að því að ákvæði séu til staðar í stefnunni um 

reglulega endurskoðun hennar skora hins vegar allir aðrir hópar hærra en þau 

sveitarfélög sem hafa fræðslu- eða sviðsstjóra; eða 60% sveitarfélaga með 

fræðslustjóra, 66,7% með sviðsstjóra, 100% með fræðslu-/skólafulltrúa og odd-

vita sem næsta yfirmann skólastjóra og 78,9% þar sem sveitarstjóri er næsti 

yfirmaður skólastjóra. 

Mynd 4: Virkni skólastefnu eftir yfirmanni skólamála 
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Hvernig hafa ákvarðanir um niðurskurð verið teknar í sveitarfélaginu síðan 

2008? 

Spurt var um ákvarðanir um niðurskurð og gefnir eftirfarandi valkostir: 

1) Það hefur enginn niðurskurður orðið. 

2) Skólastjóri vinnur eftir rammaáætlun og sveitarstjórn ákveður heildar-

upphæð. 

3) Skólastjóra hefur verið gert að koma með rökstuddar tillögur um sparnað 

áður en hafist er handa um fjárhagsáætlunargerð. 

4) Skólastjóri og næsti yfirmaður hans vinna saman að sparnaðartillögum og 

móta þær í sameiningu. 

5) Sveitarstjórn ákveður fjárhagsáætlun og ákveður einnig upphæðir ein-

stakra liða fjárhagsáætlunar. 

6) Annað. 

Einungis í flokkum fámennustu sveitarfélaganna var að finna sveitarfélög þar sem 

engar ákvarðanir um niðurskurð höfðu verið teknar.   

501 – 1 þús. manns 

500 manns eða færri 

Mynd 5: Niðurskurður í sveitarfélögum með 1 þús. íbúum eða færri. 
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Í 9% sveitarfélaganna höfðu engar ákvarðanir um niðurskurð verið teknar. Tvö 

þeirra voru í minnsta flokknum og þrjú í þeim næstminnsta.  Önnur sveitarfélög í 

tveimur minnstu flokkunum höfðu mismunandi aðferðir við að ákveða niður-

skurð.  Flest sveitarfélögin í minnsta flokknum beita þeirri aðferð að skólastjóri og 

næsti yfirmaður hans vinna saman að sparnaðartillögum.  Í flokknum „Annað“ 

kom fram að í sumum tilvikum hafði skólastjóri komið með tillögur í samráði við 

fræðslunefnd; nýttar voru tillögur úr skýrslu um fjármál sem gerð hafði verið í 

sveitarfélaginu; skólastjóri, sveitarstjóri og skólanefnd unnu saman að sparnaði 

og í einu sveitarfélagi hafði verið tekin ákvörðun um að yfirvinna yrði skorin 

niður. 

Öll önnur sveitarfélög sem tóku þátt í könnuninni höfðu skorið niður með 

eftirtöldum hætti.  

Aðgangur að sérfræðiþjónustu á vegum sveitarfélagsins 

Öll sveitarfélögin sem svöruðu könnuninni, nema eitt úr minnsta flokknum, hafa 

aðgang að sérfræðiþjónustu á vegum sveitarfélagsins. 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) (1) 

(6) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) (1) 

(6) (2) 

(3) 

(4) 

(5) (1) 

(6) 

Mynd 6: Niðurskurður í sveitarfélögum með fleiri en 1 þús. íbúum. 
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Misjafnt er þó hvernig sérfræðiþjónustan er útfærð.  Þegar á heildina er litið 

fengu 40% allra sveitarfélaganna sem tóku þátt í spurningakönnuninni sérfræði-

þjónustu frá byggðasamlagi sem sveitarfélagið tekur þátt í og er það algengasta 

formið.  Næst á eftir er þjónusta sem er sambland af eigin sérfræðingum og verk-

tökum, en slíka útfærslu hafa 21,8% sveitarfélaganna sem tóku þátt í könnuninni. 

Einungis 12,7% sveitarfélaga nota eingöngu eigin sérfræðinga og 14,3% kaupa 

þjónustu af öðru sveitarfélagi.  Fimm sveitarfélög, eða 9%, nota eingöngu verk-

taka.   

Útfærslan er ólík eftir stærð sveitarfélaganna.  Rúmur helmingur sveitarfélaganna 

í þremur minnstu flokkunum, 2 þús. íbúar og færri, eða rúmlega 51%, fá sérfræði-

þjónustu frá byggðasamlagi. Í flokknum 2 þús. – 5 þús. íbúar fá 23% sérfræði-

þjónustu með þeim hætti og 33% sveitarfélaga í stærðarflokknum 5 þús. – 10 

þús. íbúar.  Sveitarfélög í stærðarflokkunum 2 þús. – 5 þús. manns og 10 þús. – 

35 þús. manns eru flest með samblöndu af eigin sérfræðingum og verktökum, 

sveitarfélög af stærðinni 5 þús. – 10 þús. manns eru öll með mismunandi út-

færslu, 33,3% eru aðilar að byggðasamlagi, 33,3% eru með eigin sérfræðinga ein-

göngu og 33,3% eru með sambland af eigin sérfræðingum og verktökum (sjá 

nánar súlurit á mynd 7). 

Mynd 7: Aðgangur að sérfræðiþjónustu eftir stærð sveitarfélaga.  
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Þegar spurt er hvort fræðslu-/skólanefnd fylgi niðurstöðum kannana eftir kemur í 

ljós að sveitarfélög sem hafa fræðslustjóra virðast reiða sig mest á viðræður við 

stjórnendur skóla (50%), á meðan önnur sveitarfélag virðast fremur óska eftir 

gögnum eins og áætlun frá skólastjóra um úrbætur. Þar er hlutfall sveitarfélaga 

með fræðslustjóra 40%, sviðsstjóra 66,7%, fræðslu-/skólafulltrúa og oddvita 

100% og sveitarstjóra 52,6%.  Þess ber að geta að í stærsta flokkinum er ekkert 

þessara starfsheita í gildi fyrir næsta yfirmann skólastjóra, en þar er farið fram á 

skriflegar úrbótatillögur frá skólastjórnendum í kjölfar mats og/eða kannana.  

Samantekt niðurstaðna úr spurningakönnun 

Stærri sveitarfélög eru í fleiri tilvikum búin að setja sér skólastefnu en þau minni.   

Afar fá sveitarfélög virðast vera með tímasett markmið í skólastefnunni, eða hafa 

sett fram áætlun um það hvernig fylgst skuli með framkvæmd skólastefnunnar. 

Byggðasamlög eru algengasta rekstrarformið á sérfræðiþjónustu sveitarfélaga, 

sérstaklega hjá minni sveitarfélögum, en u.þ.b. 40% sveitarfélaganna sem svör-

uðu spurningakönnuninni eru aðilar að byggðasamlagi um sérfræðiþjónustu.  

Einungis í tveimur stærstu flokkunum er það form ekki notað.  Þá vekur athygli 

hversu fá sveitarfélög kaupa sérfræðiþjónustu af öðru sveitarfélagi, eða 14,5%. 

Einungis tæp 13% nota eingöngu eigin sérfræðiþjónustu og dreifist það á alla 

hópana nema þann minnsta. 

Seinni hluta spurningalistans svöruðu einungis þau sveitarfélög sem höfðu sett 

sér skólastefnu.  Þar var spurt um aðgerðir og eftirfylgd við framkvæmd skóla-

stefnu. Allir svarendur segja að fylgst sé reglulega með niðurstöðum kannana á 

skólastarfi.  Flestir virðast fylgjast með niðurstöðum samræmdra könnunarprófa 

og innra mats skóla.  Þá segist stór hluti fylgjast með niðurstöðum ytra mats 

mennta- og menningarmálaráðuneytisins og könnunum Rannsókna og greininga 

á líðan og högum nemenda. Rúmur helmingur kynnir sér mat á skólastarfi sem 

unnið hefur verið á vegum sveitarfélagsins sjálfs og tæpur fjórðungur tilgreinir 

annað og nefna flestir þar PISA-rannsóknir OECD.  Ekki er hægt að greina 

merkjanlegan mun á þessum þáttum eftir stærð sveitarfélaga.  Hins vegar er 

fylgni milli þess hversu margir þættir eru notaðir til að tryggja virkni skólastefnu 
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og þess að sérstakur embættismaður, fræðslustjóri eða sviðsstjóri, sjái um mála-

flokkinn í sveitarfélaginu. 

Flestar fræðslu-/skólanefndir kynna sér skólanámskrár skólanna, öll sem hafa 

fræðslustjóra og flest hinna einnig. Afar fá sveitarfélög hafa tímasett einstök 

markmið skólastefnunnar og virðist í því samhengi ekki skipta máli hvort sér-

stakur embættismaður annar en sveitarstjóri er yfirmaður skólastjóra. Meirihluti 

sveitarfélaga með sérstakan embættismann yfir fræðslumálum kynnir sér niður-

stöður kannana á skólastarfi og ber saman við markmið skólastefnu. Ákvæði um 

reglulega endurskoðun skólastefnunnar er þó sjaldnast að finna í þeim sveitar-

félögum sem hafa fræðslu- eða sviðsstjóra af þeim sem svöruðu spurninga-

könnuninni. 

Nokkur munur var á því eftir aldri svarenda hversu mikil áhrif þeir töldu að 

skólastefna hefði á einstaka þætti skólastarfsins.  Svarendur á aldrinum 35-59 ára 

voru vantrúaðastir á áhrif skólastefnu á skólastarf, á meðan yngri og eldri svar-

endur höfðu nokkuð mikla trú á áhrifum skólastefnu á einstaka þætti skólastarfs. 

Lítill munur var á svörum eftir kynjum, nema við spurningunni um hvort fræðslu/-

skólanefnd fylgi niðurstöðum kannana eftir.  Þar svaraði mikill meirihluti kvenn-

anna að niðurstöðum sé fylgt eftir með áætlun frá skólastjóra um umbætur, en 

stærstur hluti karla segir að niðurstöðum sé fylgt eftir með viðræðum við skóla-

stjóra. 

Í einungis tveimur minnstu flokkunum er að finna sveitarfélög sem ekki hafa 

skorið niður í rekstri grunnskólans, en þar eru fimm sveitarfélög sem ekki hafa 

beitt niðurskurði í þessum málaflokki. 

4.2 Viðtöl 

Þegar svörum frá sveitarfélögunum hafði verið safnað voru valin fimm sveitar-

félög úr hópi þeirra og tekin hálfopin viðtöl við formenn viðkomandi fræðslu-

nefnda til að fá dýpri og heildstæðari mynd af því hversu mikil áhrif fulltrúarnir 

telja að sveitarfélagið hafi eða geti haft og hvernig það beitir áhrifum sínum. Einn 

fulltrúi var valinn úr hópi sveitarfélaga með færri en  þúsund íbúa, þar sem 
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sveitarstjóri var næsti yfirmaður skólastjóra.  Tveir viðmælendur voru valdir úr 

sveitarfélögum sem höfðu 1 – 5 þúsund íbúa, annar þar sem sviðsstjóri eða skóla-

fulltrúi var yfirmaður skólastjóra og hinn úr sama stærðarflokki þar sem næsti 

yfirmaður skólastjóra er sveitarstjóri.  Þá var valinn einn viðmælandi úr sveitar-

félögum 5 – 35 þús. íbúa þar sem fræðslustjóri eða sviðsstjóri var yfirmaður 

skólastjóra og loks var tekið viðtal við formann fræðslunefndar í sveitarfélagi 

með yfir 35 þúsund íbúa, þar sem nokkrir faglegir yfirmenn eru í fræðslumálum 

aðrir en skólastjóri. Þá var skoðað hvort ólík viðhorf séu gagnvart faglegu starfi í 

grunnskólanum eftir stærð skipulagsheildanna og því hvernig sveitarstjórnar-

menn skynja hlutverk sitt og áhrif sem rekstraraðilar grunnskólans.   

Rannsakandi hitti viðmælendur og tók viðtöl augliti til auglitis og studdist við 

viðtalsramma eða viðtalsvísi (sjá fylgiskjal 1).  Allir þátttakendur veittu leyfi sitt til 

að fylgja viðtölunum enn frekar eftir með símtölum eða tölvupósti.  Í viðtölunum 

var leitað svara við því hvort viðkomandi væri sáttur við aðkomu sveitarstjórnar 

að málum grunnskólans, hvers vegna viðmælandi teldi að afstaðan sé eins og hún 

er og hvort hann/hún teldi að aðkoman þyrfti að vera öðruvísi. 

Viðtalsramminn skiptist í 3 hluta: Bakgrunnsspurningar um svaranda, skólastefnu 

og ákvarðanatöku og áhrif og stefnumótun.  

Sveitarfélögunum fimm, þar sem formenn fræðslu-/skólanefndar veittu rannsak-

anda viðtal, eru í rannsókninni gefin sýndarnöfn.  Stærsta sveitarfélagið gengur 

undir nafninu Fræðslubyggð, næststærsta undir nafninu Menntabyggð, þau tvö 

sem skipa næstminnsta flokkinn eru nefnd Lærdómsbyggð og Skólabyggð og það 

minnsta gengur undir nafninu Námsbyggð.  Þá voru í einstökum tilvikum tekin út 

nöfn sem fram komu í viðtölunum og þeim breytt í titla viðkomandi og kyni við-

mælenda sjálfra og þeirra sem þeir ræddu um einnig breytt. Því er rætt um alla 

formennina í karlkyni.  Er það gert til að draga úr rekjanleika viðtalanna og vegna 

þess að nafnorðið formaður er karlkynsorð. 

Fræðslubyggð hefur fleiri en 35 þúsund íbúa. Þar er formaður fræðslu-/skóla-

nefndar einnig með frístundamál barna á sinni könnu.  Formaður situr einnig í 

sveitarstjórn og hefur þessi verkefni sem launað aðalstarf.  Í sveitarfélaginu eru 
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margir leik- og grunnskólar og er sviðsstjóri yfir málaflokknum, sem einnig hefur 

frístundamálin á sínu borði.  Á sviðinu eru einnig fagstjórnendur grunnskóla, leik-

skóla og frístunda. 

Menntabyggð er í flokki sveitarfélaga með 5 – 35 þúsund íbúa.  Sérstök fræðslu-

nefnd fjallar um fræðslumál og er hún ekki með aðra málaflokka á sinni könnu.  

Formaður situr einnig í sveitarstjórn og fær laun með aukaálagi fyrir formennsku 

fyrir hvern fund.  Í sveitarfélaginu eru margir leik- og grunnskólar og er fræðslu-

stjóri yfir málaflokknum. Hann hefur ekki aðra málaflokka í sinni umsjón.   

Skólabyggð er í flokki sveitarfélaga með 1 – 5 þúsund íbúa.  Sérstök fræðslunefnd 

fjallar um fræðslumál og hefur hún ekki aðra málaflokka á sinni könnu.  Formaður 

er varamaður í sveitarstjórn og situr meirihlutafundi, en ekki sveitarstjórnarfundi.  

Formaður fær laun með aukaálagi fyrir formennsku fyrir hvern fund.  Í sveitar-

félaginu eru tveir leik- og grunnskólar og er sviðsstjóri yfir málaflokknum.  Sviðs-

stjóri hefur einnig menningar-, æskulýðs- og íþróttamál á sinni könnu, en 

menningarráð fjallar um menningarmálin og íþrótta- og æskulýðsráð um 

æskulýðs- og íþróttamál. 

Lærdómsbyggð er í sama stærðarflokki og Skólabyggð, með 1 – 5 þúsund íbúa.  

Sérstök fræðslunefnd fjallar um fræðslumál. Formaður situr einnig í sveitarstjórn. 

Hann fær laun með aukaálagi fyrir formennsku fyrir hvern fund.  Í sveitarfélaginu 

eru einn grunnskóli og tveir leikskólar og næsti yfirmaður skólastjóra er sveitar-

stjóri. 

Námsbyggð er í flokki sveitarfélaga með undir  þúsund íbúa. Sérstök fræðslu-

nefnd fjallar um fræðslumál og hefur ekki aðra málaflokka á sinni könnu.  

Formaður er sveitarstjórnarmaður og situr þar af leiðandi sveitarstjórnarfundi.  

Formaður fær laun með aukaálagi fyrir formennsku fyrir hvern fund.  Í sveitar-

félaginu er samrekinn leik- og grunnskóli.  Næsti yfirmaður skólastjóra er sveitar-

stjóri. 

Skólastefna 
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Þegar við veltum fyrir okkur skólastefnu sveitarfélaga, hvernig hún er gerð og 

notuð er nauðsynlegt að átta sig á því hvað stefna er, hver er tilgangur hennar og 

hlutverk.  Björk Ólafsdóttir segir í Handbók um skólastefnu eftirfarandi um 

stefnu: 

„Stefna (e. Strategy) er mótuð á grunni hlutverks, framtíðarsýnar og gilda.  Hún 

er leiðarvísir um hvernig framtíðarsýnin næst með þeim aðföngum sem til ráð-

stöfunar eru.  Leitast er við að svara spurningunum:   

 Hvaða leiðir getum við farið til að ná þeim árangri sem við höfum sett 

okkur? 

 Hverju á að halda áfram, hverju á að hætta? 

 Hvað gera skólarnir vel og hvað þurfa þeir að bæta?   

 Hvar liggja tækifærin og hverjar eru helstu ógnanir sem að skólastarfinu 

gætu steðjað?“ (Björk Ólafsdóttir, 2010, bls. 8).“ 

Af þessu má sjá að skólastefna á að vera vegvísir að skólastarfi framtíðarinnar, 

fremur en að lýsa skólanum í nútímanum.   

Í sveitarfélögunum fimm þar sem rannsakandi ræddi við formenn fræðslunefndar 

hafði skólastefna alls staðar verið sett.  Á heimasíðum allra sveitarfélaganna er að 

finna samþykktar skólastefnur þeirra.  Í Fræðslubyggð, stærsta sveitarfélaginu, er 

einnig að finna ítarlega starfsáætlun til næstu tveggja til þriggja ára og lýsingu á 

þeim verkefnum sem eru í gangi. Skoðaðar voru fundargerðir skóla-/fræðslu-

nefnda á eins árs tímabili, skólaárið 2011-2012 og fram í nóvember 2012.  Í 

fundargerðum skóla-/fræðslunefndar Fræðslubyggðar er að finna ítrekaða um-

fjöllun og umræður um skólastefnu og aðra stefnumótun í fræðslumálum.  Í 

fundargerðum skóla-/fræðslunefndar Námsbyggðar, sem er fulltrúi fámennasta 

hópsins, með 1 þús. íbúa eða færri, var að finna ítrekaðar færslur þar sem skóla-

stefna var rædd, en verið var að endurskoða skólastefnu sveitarfélagsins á þessu 

tímabili.  Í Lærdómsbyggð, sem er annar tveggja fulltrúa sveitarfélaga með íbúa 

frá 1 til 5 þús. íbúa, er verið að endurskoða skólastefnu sveitarfélagins og hefur 

ítrekað verið fjallað um hana á fundum skóla-/fræðslunefndar undanfarið ár.  Af 

öllum formönnunum fjórum hafði formaður fræðslu-/skólanefndar Skólabyggðar, 
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sem er hinn fulltrúi sveitarfélaga með 1 til 5 þús. íbúa, einn komið að gerð skóla-

stefnu síns sveitarfélags.  Hinir tveir formennirnir voru sammála um að skóla-

stefnan væri ekki oft til umfjöllunar sem slík í skóla-/fræðslunefnd. Skólastefna 

Menntabyggðar var samþykkt árið 2009 og hefur ekki verið endurskoðuð síðan.  

Formaðurinn í Menntabyggð sagði: 

Það er ekki þannig að það sé rætt um hana á fundum, en það er hins 

vegar leitað til hennar.  Þegar koma upp, já eitthvað .... hvernig er 

best að bregðast við ... já ... þannig að hún er svona stuðningur við 

okkur, þetta er okkar stefna, í hana þurfum við að leita, þannig að 

hún er að því leyti virk, en sko, það sem við höfum líka lagt áherslu á 

er að fá líka frá hverjum skóla sína skólanámskrá með starfsáætlun og 

það er líka hluti af því sem við erum að þróa og er svona þetta 

stefnumótandi plagg, en það byggir líka á skólastefnunni. 

Skólastefna Skólabyggðar var samþykkt árið 2007 og hefur ekki verið endur-

skoðuð síðan. Formaðurinn í Skólabyggð sagði: 

Hún er nú eiginlega ekki mikið notuð.  Einhvern veginn er maður ekki 

að líta í, sko, skólastefnuna neitt beint. 

Í kröfum sveitarfélaganna, sem fram komu á skólamálaþingi Sambandsins árið 

2004, var kallað eftir „að kjörnir fulltrúar hafi meira stefnumótandi frumkvæði í 

málefnum grunnskólans,“ „að efla stefnumörkun og breytingarstjórnun“ og að 

kjörnir fulltrúar fái meiri stuðning til að sinna málefnum grunnskólans.  Skóla-

stefna sveitarfélaganna ætti að vera lykilverkfæri til að sinna þessum þáttum, en 

þar á stefna og framtíðarsýn sveitarfélaganna í menntamálum að koma fram.  Þá 

krefst breytingastjórnun færni í stjórnun og vandaðrar stjórnsýslu. 

 

Hvernig á skólastefna að virka? 

Þegar formennirnir voru spurðir hvernig þeim fyndist að skólastefnan ætti að 

virka voru svörin mismunandi.  Í þeim tveimur sveitarfélögum þar sem hún var 

minnst til umræðu töldu formennirnir að stefnan væri ekki almennt það sem réði 



  

54 

ferðinni í umræðu um skólamál.  Formaður Skólabyggðar taldi að skólastefnan 

væri plagg sem skólastjórnendur þyrftu fyrst og fremst að hafa bak við eyrað, 

enda þyrfti skólanámskráin að endurspegla skólastefnuna.  Hann taldi þó að 

skólastefna væri almennt séð ekki plagg sem alltaf væri verið að tala um.  Í 

Menntabyggð taldi formaðurinn að skólastefna sveitarfélagsins væri orðin úrelt, 

m.a. af því að það ætti að vera búið að endurskoða hana, en því hefði verið 

frestað vegna lagabreytinga og útgáfu nýrra aðalnámskráa.  Ákvæði eru í skóla-

stefnunni um endurskoðun á þriggja ára fresti. Innihaldið væri þó ekki endilega 

alveg úrelt, en sveitarfélagið hyggðist fara í gagngera endurskoðun á skóla-

stefnunni innan skamms.   

Sko, mér finnst sjálfstæði skólanna vera dýrmætt. Eins og í skóla-

stefnunni núna erum við með t.d. eina uppeldisstefnu sem leggst yfir 

allt, sem að er í rauninni ekki lengur við lýði.  Núverandi meirihluti 

gerir ráð fyrir að skóli geti valið sér agastjórnunarkerfi ...  Þannig að, 

hérna, mér finnst hún eiga að vera megin stefnumótandi plagg, en 

samt ekki þannig að hún skerði sjálfstæði skólanna. 

Í þeim sveitarfélögum þar sem skólastefnan var oftar til umfjöllunar var fremur 

litið á hana sem leiðarljós í daglegu starfi skólanna.  Í Fræðslubyggð er samþykkt 

skólastefna og er starfsáætlunin sem fylgir henni flokkuð niður í fjölda verkefna 

með tímasettum markmiðum sem ríma öll við skólastefnu sveitarfélagsins.  

Starfsáætlun er uppfærð mánaðarlega. 

... það gaf mikið að fá að taka þátt í einhverju uppbyggingarstarfi, sko, 

en ekki alltaf að draga saman seglin þannig að hún er stór – þetta 

verður biblían okkar næstu þrjú árin. Við verðum í þrjú ár að klára 

þessi verkefni. En við samt uppfærum hana, því við samt klárum alltaf 

einhver verkefni í hverjum mánuði.  

Skólastefna Fræðslubyggðar og starfsáætlun eru ítarlegar, en einstakir skólar 

hafa töluvert frelsi til að ná markmiðum skólastefnu og starfsáætlunar.  Þeir geta 

t.a.m. farið ólíkar leiðir til að ná markmiðum lestrarstefnu og halda uppi aga.  Í 

Námsbyggð var skólastefna samþykkt á síðasta ári og telur formaður fræðslu-
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nefndar þar að hún sé fyrst og fremst leiðarljós fyrir skólastarfið.   Í Lærdóms-

byggð er verið að endurskoða skólastefnuna og telur formaður fræðslunefndar 

að hún sé eins konar regnhlíf fyrir skólastarfið: 

Ég sé skólastefnuna svona sem regnhlíf, sem ákveðinn grunnpunkt og 

viðmiðun fyrir allt skólastarf, en mér finnst hún samt, hún er svo opin 

að hún hamlar ekki sko, neinu, ef fólk vill prófa sig áfram með 

eitthvað þá er það ekki bundið af skólastefnunni þannig að það geti 

ekki gert það, svo framarlega sem það .. þessir svona grunnþættir séu 

til staðar, þannig að mér finnst hún vera svona leiðbeinandi, 

grundvallandi ... 

 

Samhljómur skólastefnu og annarrar stefnumörkunar sveitarfélaga 

Allir formennirnir töldu að skólastefnan væri samhljóða öðrum stefnum sveitar-

félagsins þar sem það á við, t.d. í umhverfis- og menningarmálum.  Misjafnt 

virðist þó vera hversu meðvitaður samhljómur er í stefnunum.   

Sveitarfélagið Skólabyggð er að mati formanns fræðslunefndar framarlega í 

umhverfismálum, t.d. flokkun sorps, og skólarnir í sveitarfélaginu eru allir komnir 

með Grænfánaviðurkenningu.  Tilvísun í umhverfisáherslur sveitarfélagsins er þó 

ekki að finna í skólastefnu Skólabyggðar.  Eins er með nýsamþykkta skólastefnu 

Námsbyggðar. Þar er lögð áhersla á sérstöðu samfélagsins í skólastefnunni og 

umhverfismálin: 

Já, já. Í Grænfánaverkefninu til dæmis, það er það.  Bæði grunnskóli 

og leikskóli hafa verið í Grænfánaverkefninu... Já, nemendur grunn-

skóla og leikskóla fara á hverju ári í skógræktin og grilla og leikskólinn 

gerir leikföng úr viði og trjám og kynna þeim vatnið, eld og eins líka 

útiræktunina í grunnskólanum, þau hafa verið með, sem sagt, 

kartöfluræktun, og sem sagt að huga að trjám og slíku í skólanum.  

Þetta er svona ... og já, við erum sveitaskóli og við erum að vinna með 

því. 
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Á heimasíðu sveitarfélagsins var ekki að finna umhverfisstefnu, en þar kemur þó 

fram að veittar eru umhverfisviðurkenningar þar sem vitnað er í umhverfisstefnu 

sveitarfélagsins. 

Valið verður úr hópi tilnefndra fyrirtækja eða stofnana, þar sem tillit 

verður tekið til innra og ytra umhverfisstarfs viðkomandi fyrirtækis/-

stofnunar. Við valið verður m.a. stuðst við eftirfarandi þætti: 

- Umhverfisásýnd 

- Sýnileiki á sviði umhverfismála 

- Umhverfisstefna (hvort unnið sé eftir umhverfisstefnu) 

- Augljós metnaður sé lagður í umhverfismál 

- Sjálfbær þróun sé lögð til grundvallar ákvarðanatöku og 

stefnumótunar.  

Í Menntabyggð eiga stefnumál sveitarfélagsins að tengjast inn í skólastefnuna: 

Hún á að vera það, já.  Vorum t.d. með á síðasta sveitarstjórnarfundi 

umhverfis- og auðlindastefnu sem við vorum að samþykkja og hún er 

send út í öll ráð og nefndir og það skiptir máli að það sé ekki eitthvað 

í þeirri stefnu sem gengur á skjön við aðrar stefnur... ég veit að eitt af 

því sem er sérstakur áhugi á t.d. gagnvart skólastefnunni að í .. að 

skólar verði Grænfánaskólar... það er stefna meirihlutans núna að 

leik- og grunnskólar verðir Grænfánaskólar. 

Umhverfisáherslu er þó ekki að finna í skólastefnu sveitarfélagsins.   

Í Fræðslubyggð er að finna ítarleg stefnuskjöl um umhverfismál, en þegar for-

maður var spurður hvort fræðslunefndin legði áherslu á að tengja áherslur 

sveitarfélagsins, t.d. í umhverfismálum, inn í stefnuna svaraði hann: 

Já, örugglega ekki nógu mikið samt. Ég meina, áherslur Fræðslu-

byggðar eru t.d. endurvinnsla og græn skref, já, það er auðvitað 

ekkert nýtt, jú, það er ein áhersla sem mér hefur fundist koma fram 

núna 2010 eftir að við tókum við sem er svona, jú, „alsveitar-

félagsleg“ já, það er menning, ef maður getur nefnt eitthvað eitt sem 
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alveg bara smellur ... En ég held að menning og menningarstarf, þú 

veist, listamenn inni í skólum ... þeir segja mér bara kennararnir að 

„við bara finnum fyrir því að það er menningarsinnað fólk að stjórna 

*sveitarfélaginu+, við finnum það í áherslunum“ og það skilar sér. 

Í Lærdómsbyggð var ákveðið að endurskoða forvarnarstefnu sveitarfélagsins um 

leið og skólastefnuna, auk þess sem fræðslunefnd hefur kallað eftir því að 

sveitarfélagið setji sér starfsmannastefnu: 

Af því að við viljum vera sveitarfélag sem hefur ákveðna heildarsýn. 

Og aftur komum við að því hvað við erum þægileg stærð af sveitar-

félagi.  Og þegar við erum stundum að tala um sameiningu sveitar-

félaga þá myndum við t.d. missa þetta, ekki hafa þessa yfirsýn. 

Forvarnarstefnu sveitarfélagsins var ekki að finna á heimasíðu sveitarfélagsins. 

Taka fræðslunefndir virkan þátt í ákvörðunum um  skólamál? 

Ákvarðanataka fræðslunefnda varðandi skólamál er nokkuð ólík í sveitarfélög-

unum fimm.  Stærsta sveitarfélagið, Fræðslubyggð, vinnur í anda Nýrrar opin-

berrar stjórnsýslu þar sem fræðslunefnd í umboði sveitarstjórnar markar 

stefnuna, skólarnir útfæra stefnuna og skilgreina leiðir að einstökum markmiðum 

með fulltingi og aðstoð fræðsluskrifstofunnar, sem einnig sér um eftirfylgd.  

Skólastjórar fá fjárhagsramma sem þeir vinna innan en hafa nokkurt frelsi til að 

færa milli einstakra liða.  Sveitarfélagið Menntabyggð, sem er fulltrúi sveitar-

félaga með 5 – 35 þús. íbúa, setur skólum sínum fjárhagsramma og veitir þeim 

ráðgjöf við gerð fjárhagsáætlunar.  Þar telur formaður fræðslunefndar að leið-

togahlutverkið í fræðslumálum sé hjá fræðslunefndinni og öflug fræðsluskrifstofa 

sjái um að framfylgja henni.  Lögð er áhersla á frelsi skólanna til að útfæra skóla-

stefnu, en eftirlitshlutverkið sé hjá fræðslunefnd sem og stefnumótunin.   Í Skóla-

byggð, sem er sá fulltrúi sveitarfélaga með 1 – 5 þús. íbúa sem hefur faglegan 

yfirmann fræðslumála, er sviðsstjóri faglegur leiðtogi í fræðslumálum. Sviðsstjóri 

og fræðslunefnd taka ákvarðanir varðandi fagleg málefni skóla, t.d. hvaða upp-

eldisstefna og umhverfisstefna er notuð í skólunum. Skólastjórar vinna þar eftir 
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rammaáætlun sem sviðsstjóri sér um að útfæra.  Í Lærdómsbyggð sem einnig 

hefur 1 – 5 þús. íbúa, en engan faglegan yfirmann fræðslumála, telur formaður 

að leiðtogahlutverkið sé hjá skólastjórum og fræðslunefnd og mikilvægt sé að 

samstarfið þar á milli sé gott.  Skólastjórar vinna fjárhagsáætlun í samstarfi við 

sveitarstjóra og geta haft mikil áhrif á upphæðir einstakra liða fjárhagsáætlunar.  

Sama er að segja um Námsbyggð, fulltrúa sveitarfélaga með 1 þús. íbúa eða 

færri.  Þar gerir sveitarstjóri fjárhagsáætlun í samstarfi við skólastjóra.  Skólastjóri 

er faglegur leiðtogi fræðslumála í sveitarfélaginu og fræðslunefnd hefur fyrst og 

fremst eftirlitshlutverki að gegna, ber ábyrgð á að koma á samstarfi um einstök 

mál við önnur sveitarfélög og tekur ákvarðnir um ákveðin mál. 

Í stærsta sveitarfélaginu, Fræðslubyggð, er öflug fræðsluskrifstofa sem sér um 

framkvæmd skólastefnunnar. Þar er formaður fræðslunefndar í fullu starfi sem 

sveitarstjórnarmaður og formaður fræðslunefndar.  Þar marka fræðslunefndar-

menn stefnuna og fræðsluskrifstofan sér síðan um að framkvæma hana.  For-

maður fræðslunefndar leitar, að sögn, mikið til sérfræðinga á fræðsluskrif-

stofunni sér til ráðgjafar og til að ræða hugmyndir og útfærslur.   

Við erum stundum skömmuð uppi á skrifstofu að það sé stundum 

pínulítið óskýrt hver ætlar að taka hvað að sér, af því að við erum svo 

óformleg og getum bara hringt hvort í annað og hérna, stundum er 

fólkið sem er að vinna með okkur aðeins ... hver ætlaði svo 

nákvæmlega að setja þetta í farveg, sko. En sviðsstjóri er náttúrulega 

embættismaðurinn sem framfylgir formlega öllu því sem við gerum 

og auðvitað minn helsti ráðgjafi og sérfræðingurinn sem ég leita til.  

Skólastefnan setur ramma sem skólarnir síðan hafa frelsi til að útfæra á sinn hátt: 

Það var einmitt að segja þetta við mig leikskólastjóri í Fræðslubyggð 

um daginn, að hérna, það er gaman að vera leikskólastjóri í Fræðslu-

byggð vegna þess að við erum einhvern veginn það mörg, sem sagt 

það margir leikskólar, að engum hefur dottið í hug sú vitleysa að 

ætlast til að við verðum öll eins ... þið leggið auðvitað línur, það eru 

lög í landinu og reglugerðir og svona og svona úthlutun til sérkennslu, 
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en ég get bara verið með mínar jógaáherslur og þarf ekkert að vera 

Grænfánaleikskóli ef ég vil það ekki ... og ég þarf svo ekki að taka upp 

einhverja eina hegðunarstefnu eða PMT, ég hef ofboðslega mikið 

frelsi til að framfylgja minni stefnu með mínu fólki, byggt á auðvitað 

stefnunni okkar um skóla án aðgreiningar, það er auðvitað ekkert val 

um það ... það er ekkert val um það sem er í lögum, en að öðru leyti 

hefur fólk mikið frelsi. 

Skólastjórar í Fræðslubyggð fá úthlutað fjármunum samkvæmt úthlutunarlíkani 

sem hefur verið lengi í þróun.  Þeir starfa eftir rammaáætlun og hafa ákveðið 

frelsi til að færa á milli á liða: 

Já, ef fólk veit hvað það er að gera. Það má náttúrulega ekki svíkja í 

sérkennslu og nemendum með annað tungumál en íslensku og svo-

leiðis, það eru bara ákveðnar reglur um það, og það sem við höfum 

gert leikskólamegin og þurfum að taka upp aðeins virkara grunnskóla-

megin, er annar fókus þar, en það er auðvitað einn fjármálastjóri og 

hann er auðvitað bara að reyna að innleiða að við séum alls staðar að 

gera eins, þú veist svona samræma verklag og við ætlum að taka upp 

í rauninni, svona tveggja mánaða eftirlit, ráðgjöf, þú veist, ef skólinn 

er náttúrulega bara alltaf á pari þá þarf ekki að hitta hann, en ef hann 

er farinn að síga undir núllið, þá er síðan bara kallað inn og þú veist ... 

hvað er? .. Ertu ekki með ofmönnun hér? ... gætir þú gert til dæmis 

svona? ... þú veist.  Ég myndi segja að skólinn þinn þyrfti umbóta-

ráðgjöf, auðvitað er þetta þannig að skólastjórar eru misflinkir í 

rekstri, það er bara þannig.  

Í Menntabyggð er það skilningur formanns fræðslunefndar að hlutverk nefndar-

innar sé að marka pólitíska stefnu og hafa leiðtogahlutverkið í fræðslumálum og 

fræðslustjóra sé að framfylgja stefnunni.  Þannig hafi ákvarðanir um niðurskurð í 

skólum komið frá fræðslunefndinni, en ekki fræðsluskrifstofunni en fræðslustjóri 

hafi síðan haft það verkefni að framfylgja þeim.  Fagleg stefnumörkun telur for-

maður fræðslunefndar að komi bæði frá fræðsluskrifstofunni og fræðslunefnd: 
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Ég myndi segja bæði. Við erum með mjög kröftugt faglegt starfsfólk, 

en jú, jú, stundum kemur það frá pólitíkinni líka.  En það er bara 

svona jafnvígt, ekkert síður frá starfsfólkinu heldur en frá pólitíkinni.  

En við höfum haft fólk sem hefur sérstakan áhuga á einelti, sérstakan 

áhuga á vellíðan starfsfólks og nemenda, sérstakan áhuga á tækni-

þróun, ég meina, það er stundum eitthvað sem pólitíkin kemur með 

en á sér svo þennan faglega farveg, þannig að ef við erum alveg úti á 

túni þá er ekkert sagt bara já, endilega gerum þetta.   Þá er komið 

með eitthvað svona: Það hefur nú ekki gefist vel í þessu eða hinu, 

þannig að mér finnst þetta hafa verið frekar átakalítið. Sem sagt, það 

er stigið í takt, pólitískt og faglegt ... 

Formaður fræðslunefndar í Fræðslubyggð leggur mikla áherslu á að hlutverk hans 

sem formanns feli fyrst og fremst í sér stefnumótunarhlutverk, en ekki að hafa 

persónuleg tengsl við einstaka skólastjórnendur: 

Ég sagði alltaf að hlutverk stjórnmálamanna er ekki að hanga í kaffi 

inni á öllum leikskólum í sveitarfélaginu, ég hef auðvitað engan tíma 

til þess, það er auðvitað mjög gaman að fara í heimsóknir og ég 

auðvitað geri það eins oft og ég get, en, hérna, það er bara ekki 

endilega stærsti hlutinn af mínu starfi, ég er í stefnumótunar- og 

eftirlitshlutverki fyrir íbúa og þannig að ég móta stefnu sem byggir á 

hugsjónum byggðum á stefnu míns flokks og míns samstarfsflokks, og 

svo sinni ég því eftirliti að fólk sé að framfylgja stefnunni, en fram-

kvæmdin er bara þarna úti og skólarnir verða hvorki betri né verri þó 

ég sé ekki alltaf að taka í hendina á skólastjóranum sko  .. ég meina, 

það er ákveðin fjarlægð og hún á bara að vera. Þetta er ekki 

vinkonubisness sko. Þú veist, þetta er bara fagmennska og þú bara 

treystir þínum stjórnendum til að gera þetta. 

Formaður fræðslunefndar í Menntabyggð leggur áherslu á sjálfstæði skóla og 

segir að hlutverk fræðslunefndar sé stefnumótun og eftirlit: 
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Jú, það er stefnumótun þvert yfir skólana. Fræðslunefnd er ekki að 

taka afstöðu til ef einhver skóli vill taka upp kennslu með ákveðnum 

hætti í tungumálum, þá er fræðslunefnd ekki að skipta sér að því... Ef 

að t.d. skóli vill taka upp Olweusaráætlun og það fylgir því kostnaður, 

þá þarf að óska eftir því við fræðslunefnd, því að þar er fjármagnið.  

Þannig að það væri .... ekki nema skólinn sjái sér fært að gera það 

innan síns ramma .. þessi forystuverkefni hafa yfirleitt verið með 

þeim hætti að skólanir koma og leggja þau fyrir fræðslunefnd því það 

er þá eitthvað sem þeir vilja gera til að skapa sér sérstöðu þá sækja 

þeir um það til fræðslunefndar. 

Um fjárhagsleg málefni skólanna segir formaður Menntabyggðar: 

Þeir fá náttúrulega ramma og þeir þurfa að vinna innan rammans. Við 

reyndar, í niðurskurðinum, stigum það skref að skera niður skiptitíma 

... það var gert með því að kalla eftir tillögum frá skólanum hversu 

langt þeir gætu farið og síðan var borið saman á milli skóla ... og 

ramminn síðan búinn til sem gekk yfir alla. 

Töluverður niðurskurður hefur verið í skólum í Menntabyggð og hefur þar verið 

farið vandlega gegnum flesta rekstrarliði. Á fræðsluskrifstofunni starfar rekstrar-

stjóri sem veitir skólastjórnendum aðhald og leiðsögn í fjármálum: 

Þannig að stórum hluta er þetta miðlæg ákvörðun, en við erum hins 

vegar með þennan rekstrarstjóra sem leggst yfir hverja stofnun fyrir 

sig og það er tekið ... sko farið í stofnanirnar ... ég meina hluti af því 

sem við gerðum var að mæla notkun á hita og rafmagni, ég meina ... 

það var óeðlileg notkun ... gleymdist að skrúfa fyrir heita kranann 

heilt sumar eða þú veist ... þannig að ... sem sá um hitann í planinu, 

þannig að það er búið að fara gagngert í gegnum allt ... við létum taka 

út skólana okkar og vorum sko frekar há í kostnaði, en erum búin að 

ná þeim kostnaði niður mjög víða, þannig að það var að stórum hluta 

miðlægt, en líka þannig að það var farið og skoðað hvað er það sem 

er séreinkenni þessa skóla og því sem hann er að sinna og hlúa að, 
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þannig að það er ábyrgð skólastjórnenda fyrir fjárhagsáætlun hvers 

árs að koma og gera tillögur að fjárhagsáætlunarrammanum og síðan 

er það hans að, hérna, já, að hrinda fjárhagsáætlun í framkvæmd.  Og 

það hefur tekist.  Við erum undir í fjárhagsáætlunum um 2 eða 3%. 

Í Skólabyggð telur formaður fræðslunefndar að nefndin taki virkan þátt í ákvarð-

anatöku í skólamálum og veiti skólastjórum töluvert aðhald.  Þó tekur hann fram 

að starfsmannamál og þess háttar séu bara innan skólanna.  Tekin var ákvörðun 

um að taka upp Uppbyggingarstefnuna í skólum sveitarfélagsins, en Uppbygg-

ingarstefnan eða Uppeldi til ábyrgðar (e. Restitution) er hugmyndafræði kennd 

við Dianne Gossen sem margir íslenskir skólar hafa tekið upp til að ýta undir 

ábyrgðarkennd og sjálfsstjórn barna og unglinga og endurskipuleggja agamál án 

þess að nota refsingar og umbun (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni Hjálmars-

son, 2007): 

Sko, Uppbyggingarstefnan var bara ákvörðun sveitarfélagsins.  Það 

var ákveðið að velja bara svona eina stefnu og hérna ... það var búið 

að skoða, fólkið á heilsugæslunni og skólanum ... af ýmsum stöðum ... 

hvað ætti að velja og þetta Uppeldi til ábyrgðar, sem nú heitir 

Uppbyggingarstefnan, varð fyrir valinu og hérna, það var kýlt svolítið 

á þetta með fólki sem kemur að börnum yfirleitt, félagsmiðstöðinni 

og íþróttahúsinu ... 

Sviðsstjóri gegnir lykilstöðu í málaflokknum, ber hitann og þungann af sam-

skiptum við skólastjóra og samvinna er mikil þar á milli að sögn formannsins.  

Sviðstjóri er faglegur leiðtogi í skólamálum: 

Já, hann hefur alveg orð á sér fyrir það ... kennarnir segja margir: sko 

skólastjóri stjórnar þessu ekkert, það er sviðsstjóri. 

Skólastjórar í Skólabyggð vinna eftir rammaáætlun sem sviðsstjóri sér um að 

útfæra.  

Þetta er í rauninni þannig að sviðinu er úthlutaður rammi sem að 

sviðsstjóri deilir niður, þannig að hver stofnun fær eitthvað visst, en 
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þetta var nú þannig að þegar ég byrjaði þá var þetta bara alveg fast, 

þannig að þessi liður hér bara hreinlætisvörur og allt sér, ljósritunar-

pappír og ef eitthvað var eftir þá varð það bara eftir þótt þú væri 

löngu búinn að sprengja sko hreinlætisvörurnar og svoleiðis ... Og 

síðan að þetta var gert þá fóru rammarnir eða áætlanirnar miklu 

frekar að standast, áður var þetta alltaf að springa ... 

Í Lærdómsbyggð er sveitarstjóri næsti yfirmaður skólastjóra.  Formaður fræðslu-

nefndar telur að skólastjóri sé faglegur leiðtogi sveitarfélagsins: 

Já, en það eru breytingar að eiga sér stað í grunnskólastarfinu í Lær-

dómsbyggð, þannig að við erum kannski svolítið mikið bara að fylgjast 

með því, en þannig er það að ég treysti faglegum vinnubrögðum 

skólastjórnenda, ég er ekki menntaður í þessum fræðum, þannig að 

þetta er ekki mitt sérsvið og ég er ekki með fagmenntun þarna, 

þannig að ég treysti fagfólkinu í grunnskólanum til að vinna sína 

vinnu.  Þannig að ég kem inn sem eftirlitsaðili, sem er þá vonandi líka 

búinn að lesa sér til og fylgist með, og þú veist ...“ 

Þegar formaður fræðslunefndar í Lærdómsbyggð er inntur eftir því hver eða 

hverjir séu faglegir leiðtogar í skólastarfinu segir hann:  

Ég myndi segja að það væru skólastjórnendur og svo vil ég líka meina 

að fræðslunefndin hafi mjög góðu fólki á að skipa sem að kemur með 

góða innlögn og athugasemdir um faglegt starf í skólanum. 

Það er hins vegar mikið samráð og samvinna varðandi skólamálin: 

Ég upplifi hana náttúrulega .. ég vil líta á okkur sem lið. Við séum sam-

starfsfólk með sama markmið, að vinna að framgangi góðra skóla-

mála í Lærdómsbyggð.  Og mér finnst við vera liðsheild í því og ég get 

alveg tekið undir það að bara allt starfsfólkið í öllum skólunum í Lær-

dómsbyggð, að við getum litið á okkur sem eitt lið.  En auðvitað 

höfum við ólíkum hlutverkum að gegna í þessu ... og kannski erum við 

öll svona dálítið ein á báti ... þó ég, ég á mjög gott samstarf við sko, 
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bæði sveitarstjórann og skólastjórann... Já, já ... maður upplifir að við 

séum í sama liði en höfum ólíkum hlutverkum að gegna, þannig að 

það getur auðvitað komið upp togstreita. 

Skólastjórar í Lærdómsbyggð gera fjárhagsáætlun í samstarfi við sveitarstjóra, 

eins og forstöðumenn annarra stofnana hjá sveitarfélaginu: 

Þeir hafa fengið ákveðna upphæð, sem er þó sundurliðuð að einhverju leyti, 

en þeir hafa visst svigrúm.  Það er ekki þannig að þeir fái beina tölu.  Það er 

ákveðin sundurliðun. T.d. í grunnskólanum, þar erum við í gömlu húsnæði og 

það þarf alltaf að reikna með ákveðinni upphæð í viðhald, en skólastjóri 

ræður því svo í hvaða verkefni það fer. 

Í Námsbyggð er sveitarstjóri næsti yfirmaður skólastjóra.  Formaður fræðslu-

nefndar svaraði því hiklaust til að þar væri skólastjóri faglegur leiðtogi í skóla-

starfi, hann hafi frumkvæðið að einstaka stefnumálum sem varða skólann, s.s. 

eineltisáætlun, umhverfisstefnu o.fl., en fræðslunefndin geti þó haft frumkvæðið 

ef svo ber undir.  Málin séu þá unnin í góðu samstarfi þeirra á milli.  Fræðslu-

nefndin hafi fyrst og fremst eftirlitshlutverk, sé virk í að koma á samstarfi um ein-

stök mál við önnur sveitarfélög og taki ákvarðnir um ákveðin mál: 

Já, við erum að taka ákvarðanir náttúrulega um svona upplýsingar; 

námskeið og þess háttar... við stuðluðum að því að fá ráðgjafa til 

okkar ... og hann er, sem sagt búinn að ræða við alla, hérna, allt 

starfsfólk, og gera skýrslu, er búinn að gera það og á morgun er 

fræðslunefndarfundur og þá ætlar hann að segja okkur hvað kemur 

út úr því og fara yfir hvað við getum gert til að bæta það, sko. Það 

sem aflaga hefur farið hjá okkur og við ætlum að stuðla að, hérna, 

aukinni fræðslu til að ná betri árangri.  

Skólastjóri leitar helst til sveitarstjóra með fjármálatengd úrlausnarefni og úr-

bætur varðandi aðbúnað í skólanum: 

Já, ég myndi segja tvímælalaust fjármálin og helst þau.  Skólastjóri sér 

sjálfur um starfsfólkið sitt og við erum ekki svo mikið að ... í raun, að 
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skipta okkur af starfsmannamálum, hann er faglega ráðgefandi með 

það og hann ræður sitt starfsfólk sjálfur, sem sagt, við erum ekki 

mikið að skipta okkur af hans vinnu í raun, ég myndi telja að það er 

aðallega ... hann er að leita til sveitarstjóra með fjármál og ef það er 

eitthvað varðandi aðbúnað, ef það er eitthvað sem þarf úrbóta við. 

Í Námsbyggð gerir sveitarstjóri fjárhagsáætlun skólans. Hann er í samráði við 

skólastjóra við gerð áætlunarinnar, síðan eru lögð drög fyrir sveitarstjórn sem 

hún samþykkir eða hafnar.  Skólastjóri er með umsjón með rekstri íþróttahúss, 

auk annarra verkefna skólastjóra. Hann hefur ekki heimild til að færa milli liða: 

Nei, hann er með það niðurneglt. En hann getur haft áhrif á það alveg 

sjálfur hvernig það er gert ... hann er ekki með einhverjar x milljónir 

sjálfur sem hann þarf að deila út, fjárhagsáætlun er frekar mikið 

niðurnegld. 

Fjármál og niðurskurður 

Fjárhagsstaða sveitarfélaganna sem urðu fyrir valinu er mismunandi og því verið 

mismikil áhersla lögð á niðurskurð.  Sveitarfélögin Fræðslubyggð, Lærdómsbyggð, 

Skólabyggð og Menntabyggð hafa þurft að skera niður í fræðslumálum. 

Í Fræðslubyggð hefur verið niðurskurður frá því að fjármálakreppan skall á: 

...þetta eru sérstakar aðstæður ... og erum svona svolítið líka að 

endurnýja okkur eftir erfið kreppuár, allir orðnir svo ógeðslega leiðir á 

niðurskurðinum þú veist, og þegar starfsáætlunin kom út þá var í 

fyrsta skipti starfsáætlun samþykkt þar sem var ekki niðurskurður.   

Í Menntabyggð var skorið niður eftir sömu reglum þvert á skóla í sveitarfélaginu: 

Sko, það sem var gert var að við skárum skiptitíma heilt á, en misjafnt 

eftir því hvort það var yngsta, mið eða elsta.  Við skárum það þvert á 

allt, en eftir að það hafði verið talað við skólana og sagt sko hvað 

getur þú gert ... á sama tíma þá gerðum við ráð fyrir aukningu inn í 

gæsluna, þannig að það myndi ekki bitna á því. Það var búið að fara 
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og skera þvert á sérkennsluna, þannig að hún hefur ekki verið skorin 

niður frá hruni, og það er ótrúlegur fjöldi nemenda sem fær sér-

kennslu, og þar geta skólarnir sótt um sérstaka púllíu, en samt er sko 

líka úthlutað þvert á, síðan var líka úthlutað sérstaklega til félags-

starfs, þannig að það væri ekki hægt að segja að við hefðum skorið 

félagsstarfið, við skárum skólaliða, og út matráða, en í staðinn fyrir 

matráða þá var skilgreint starfshlutverk skólaliða sem féll undir það. 

Í Skólabyggð var reynt að láta niðurskurð í aðföngum duga, fremur en ganga á 

faglegt starf: 

Já og nei, það var sko ekkert svona „hviss“ og þið verðið að minnka 

um eitthvað svona og svona, það var sko ekkert svoleiðis, en auðvitað 

er aðhald alls staðar og það er búið að breytast bara niður í grunn-

skóla og leikskóla ... öll svona pappírsnotkun, þú veist svona, öll að-

föng og það breytist, reyndar líka með Grænfánanum og svo auðvitað 

bara það verður að spara og þú veist og það er orðið að spara en það 

er ekkert búið að höggva á neitt og það hefur auðvitað líka bæst við 

ár hvert það sem fer inn í þennan málaflokk, við stóðum svona 

nokkuð í stað þessi upphæð en fórum ekki fram úr nema vegna 

launahækkana eða mikilla langtímaveikinda, en þau hafa verið mjög 

dugleg að standast fjárhagsáætlanir... 

Námsbyggð, hefur eitt þessara fimm sveitarfélaga, ekki þurft að skera niður í 

fræðslumálum: 

Það er enginn niðurskurður, það er miklu frekar hægt að segja að það 

hafi verið hagræðing í fjármálum, en ekki niðurskurður. 

Umbætur í skólastarfi 

Margt getur haft áhrif á umbætur í skólastarfi.  Má þar nefna menntun og endur-

menntun starfsfólks, mat og eftirlit og hvernig unnið er úr niðurstöðum þess.  

Þeir formenn fræðslunefnda sem rannsakandi tók viðtöl við létu vel af mönnun 

sveitarfélaganna hvað fjölda fagfólks í skólum varðaði, þótt flestir væru sammála 
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um að staðan mætti vera betri í leikskólunum.  Þeir voru líka flestir sammála því 

að það sem helst hindraði sveitarfélög í umbótastarfi í grunnskólanum væri kjara-

samningur kennara.  Nokkuð ólíkt er í sveitarfélögunum hvernig staðið er að mati 

á skólastarfi og einungis fjölmennasta sveitarfélagið metur gæði kennslu.  Allir 

formennirnir í viðtölunum sögðu að fræðslunefnd fylgdist með niðurstöðum sam-

ræmdra prófa og innra mats skóla, auk þess sem sum þeirra skoða einnig 

niðurstöður PISA og kannanir Rannsókna og greininga á líðan grunnskólabarna.  

Allir formennirnir sögðust kalla eftir umbótaáætlun ef umbóta er þörf í skól-

unum. 

Sveitarfélagið Menntabyggð er vel mannað faglærðu starfsfólki í grunnskólanum: 

Það er mjög, það er nánast úr sögunni, kannski í einstöku afleysingu, 

en þetta heyrir held ég alveg sögunni til. Það er hins vegar ennþá leik-

skólinn sem er að stóru leyti mannaður ófaglærðu fólki, náum illa 

meira en 50% fagfólki. 

Fræðsluskrifstofan sér um endurmenntun fyrir starfsfólk skóla samkvæmt endur-

menntunarkafla skólastefnu sveitarfélagsins.  Ófaglært starfsfólk hefur sums 

staðar kost á að sækja sér fagmenntun með stuðningi sveitarfélagsins: 

Það hefur verið tíðkað nokkuð víða, en það byggir svolítið á jákvæðni 

leikskólastjórans  ... Ég þekki dæmi þess að þetta hafi alveg verið gert 

og praktíserað, og við lítum það jákvæðum augum, en hins vegar þá 

er það svo sem ... það er þröngt um núna ... 

Fræðslunefnd Menntabyggðar skoðar, eins og fræðslunefndir hinna sveitarfélag-

anna, niðurstöður ýmissa kannana til að gera sér grein fyrir gæðum skólanna í 

sveitarfélaganna.  Auk þess er sveitarfélagið sjálft að hanna matskerfi fyrir 

skólana, en það hefur tafist vegna útgáfu nýrrar aðalnámskrár: 

Við erum náttúrulega með [sérfræðing] grunnskóla, ... sem er nátt-

úrulega að búa til kerfi, sko, þetta innra mat eða sjálfmat ... og það er 

í mótun og er hluti af endurskoðun á þessari umgjörð á starfi fræðslu-

sviðisins og hann hefur viljað bíða eftir þessum lagastoðum og reglu-
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gerðum til að undirbyggja það ... þannig að það er kerfi sem við 

teljum mjög mikilvægt og þurfi reglulega að gera ... við skoðum hvert 

sinn sem við fáum þessi próf sem eru lögð fyrir, samræmd próf og 

PISA og ... skoðum skólana okkar út frá því.  Við erum líka með stóra 

og mikla hérna forvarnarkönnun ... þú veist, neyslukönnun .... og við 

greinum hana niður á skóla og við höfum beitt henni með mark-

vissum hætti inn í skólunum ... að nýta það sem kemur, niður á hvern 

skóla fyrir sig og skoða út frá skólunum, því það er mjög mismunandi 

ástand eftir skólahverfum í nærsamfélaginu. 

Ef vísbending kemur um að eitthvað þarfnist úrbóta kallar fræðslunefnd eftir 

umbótaáætlun sem starfsmenn fræðsluskrifstofu sjá um að framfylgja.  Það hefur 

þó ekki gerst nýlega í sveitarfélaginu: 

Sko, við höfum ekki fengið, frá því að ég kom þarna inn, fengið svona 

ábendingar.  Sko, ég sagði, ég meina, eitthvert árið kom PISA könnun 

sem okkur fannst ekki vera, sko við vorum algjörlega bara þú veist, 

langt undir og þá var þú veist, [sérfræðingur] grunnskóla fékk það 

verkefni að fara í átak og undirbúa næstu PISA könnun, þannig að þú 

veist, þetta var einhvern veginn svona, það bara tók þetta enginn 

alvarlega, það var bara farið í þessi námskeið, þú veist, svona lítur 

þetta út og þarna stigum við inn og tókum algerlega .. 

Í Námsbyggð er grunnskólinn vel mannaður fagfólki, en eins og í Menntabyggð er 

nokkur skortur á faglærðu fólki í leikskólanum, en formaður fræðslunefndar taldi 

að þar væri eitthvað í kringum helmingur starfsfólks fagmenntaður.  Sveitar-

félagið hefur stutt ófaglært starfsfólk í kennaranám með því að gefa frí eða 

námsleyfi. Skólastjóri heldur utan um endurmenntun starfsfólks, auk þess sem 

hefur verið rætt um að „fá fræðslustjóra að láni,“ sem felst í því að fá verkefna-

ráðinn sérfræðing til að huga að endurmenntun starfsfólks leik- og grunnskóla. 

Fræðslunefnd Námsbyggðar kynnir sér niðurstöður samræmdra prófa, PISA 

kannana og könnunar Rannsókna og greininga á líðan unglinga, auk þess sem hún 

fer yfir kannanir sem tilheyra innra mati skólans. Komi í ljós að einhverju sé 
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ábótavant í skólastarfinu kallar fræðslunefnd eftir umbótaáætlun frá skólastjóra.  

Sveitarfélagið hefur átt í nokkrum erfiðleikum varðandi starfsmannamál í skólum 

sínum og hefur ráðið ráðgjafa til að hjálpa þeim að leysa úr þeim vanda: 

Hérna, sem sagt, þá byrjar skólastjóri á að koma með tillögu að um-

bótum.  Við ætlum að fylgja þessu eftir, fá skólamenntaðan mann 

sem hefur skilning á því sem er að gerast innan skólans og töluverða 

þekkingu og við viljum mjög gjarnan að fólkinu líði vel í sínu starfi og 

munum reyna að fylgja því eftir, sko.  Það er eiginlega bara atriði að 

hafa fortíðina að baki og stefna fram á við og hluti af því er að .. 

eiginlega.. að vinna úr gömlu máli sem að ... og bara horfa fram á við. 

Í Skólabyggð eru grunnskólarnir vel mannaðir faglærðu starfsfólki og leikskólarnir 

eru með rúmlega helming starfsfólksins fagmenntaðan að sögn formanns 

fræðslunefndar. 

Fræðslunefnd Skólabyggðar ýtir á eftir því að gerðar séu úrbótaáætlanir ef 

einhverju er ábótavant í skólastarfinu: 

Við erum að ná að ýta þessu úr vör að við fáum að sjá þessar úrbóta-

áætlanir og það er bara  þetta er nú sko bara... Það er þetta .. það er 

svo mikið að gera og það er það. Ég er ekkert að skafa af því.   

Fræðslunefnd Skólabyggðar kynnir sér niðurstöður samræmdra prófa og helstu 

kannanir sem tengjast innra mati skólanna. 

Fræðslubyggð er nokkuð vel mönnuð fagfólki í grunnskólanum og u.þ.b. í lands-

meðaltali með faglært starfsfólk í leikskóla: 

Við erum mjög vel sett þar sko.  Kreppan gerði náttúrulega bara 

marga góða hluti fyrir skóla á Íslandi, skilurðu. Það voru mjög margir 

hæfir kennarar sem voru bara farnir í önnur störf en komu til baka.  

Nú er ekkert hlaupið að því að fá kennarastöðu .. svona æskilegustu 

kennarastöðuna fyrir þig í Fræðslubyggð.  Þú getur þurft að sætta þig 

við að kenna bara miðstigi þótt þú viljir í raun bara kenna unglingum 
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... þannig að það er svona valinn maður í hverju rúmi, svo erum við 

auðvitað að manna rosalega vel leikskólana miðað við hvernig staðan 

var hér áður fyrr, en þar erum við bara í þessu landsmeðaltali með 

leikskólakennara ... 

Fræðslubyggð hefur verið að þróa matstæki fyrir ytra mat skóla.  Matstækið 

hefur verið notað í skólum sveitarfélagsins í sex ár og hafa allir grunnskólar verið 

metnir. Það er ítarlegra en önnur matstæki sem notuð eru við mat á skólum hér á 

landi, en með því eru m.a. könnuð gæði kennslu. Í kjölfar matsins skilar skóla-

stjóri umbótaáætlun um þá þætti þar sem útbóta er þörf og er henni fylgt eftir af 

sérfræðingum fræðsluskrifstofunnar. 

Grunnurinn að eftirlitsskyldunni okkar eru þessi matstæki, við getum 

hvílt mjög vel í þeirri sannfæringu að það er verið að ganga í málin ef 

þau koma mjög illa út. Þú veist, ... þú átt að vera með sjálfstæði, en 

þú ert ekki með sjálfstæði til að gera hlutina illa ... [Matssér-

fræðingurinn] er núna eiginlega búin með cyclusinn og endar þá á 

skólum sem hafa verið þokkalega stabílir, en þegar hann var bara 

búin með örfáa skóla þá var fólk farið að hringja, af því að fólk bara 

sá, vá hvað þetta er æðisgengið og raunveruleg umbótaáætlun sem 

þú þarft að skila og er fylgt eftir... 

Í Lærdómsbyggð eru allir kennarar við grunnskólann fagmenntaðir, en staðan í 

leikskólanum er ekki eins góð: 

Við erum með alla kennara fagmenntaða í grunnskólanum en það er 

aftur á móti lægra menntunarstig í leikskólanum og þar höfum við 

verið að semja við starfsmenn, sem hafa viljað fara í nám, það hefur 

aðallega, það hefur verið meira þar. 

Fræðslunefndin fylgist með niðurstöðum innra mats, niðurstöðum samræmdra 

prófa, PISA kannana og skimana Rannsókna- og greininga um líðan.   
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Formenn fræðslunefnda eru sammála um hverju þyrfti að breyta til að efla skóla-

þróun.  Formaður fræðslunefndar í Fræðslubyggð telur kjarasamninga kennara 

það sem helst er hamlandi fyrir skólaþróun: 

Ef það er eitthvað sem ég vildi breyta þá eru það kjarasamningar 

kennara, þeir bara hreinlega hamla skólaþróun, þú veist, ég hef svo 

miklu meiri áhyggjur af þeim.  Þeir eru orðnir alveg hrikalega stífir og 

stirðir á furðulegan hátt. 

Aðspurður, hvort það sé eitthvað sem formaður fræðslunefndar Námsbyggðar 

teldi að þyrfti að breyta til auðvelda skólaþróun svarar hann: 

Já kannski kjaramál kennara.  Það gæti verið, mér finnst að sveitar-

félögin ættu að ráða meiru þar, mér finnst þetta komið svolítið út í 

öfgar... Já, ég myndi vilja aðlaga það meira eðlilegum vinnumarkaði, 

t.d. lengd viðvera og fara ekki eftir aldri með kennsluskylduna. 

Í sama streng tekur formaður fræðslunefndar Lærdómsbyggðar: 

Mér finnst, þetta er alltaf spurning um peningana, maður upplifir sig 

svo bundinn af þessu að þetta er alltaf spurning um peninga og þá 

kem ég inn á þetta jarðsprengjusvæði ... að mér finnst t.d. kjara-

samningar kennara ekki alltaf vera til bóta fyrir faglegt starf, eða 

breytingar eða nýjungar í grunnskólastarfi, eins og ég sé það. Og nú 

komum við auðvitað að því aftur að ég er utanaðkomandi aðili og er 

auðvitað ekki fagmaður og það allt, en eins og ég sé það, þá geta 

kjarasamningar bókstaflega hamlað nýjungum í skólastarfi.  Ég held 

að ef ég ætti að nefna eitthvert eitt, þá myndi ég vilja sjá breytingu 

þar á. 

Sveitarstjórnarfólk, áhugi og metnaður í skólamálum 

Fræðslumál eru stærsti einstaki útgjaldaliður sveitarfélaga og afar umfangsmikill 

málaflokkur.  Allir formennirnir sem rannsakandi átti viðtöl við voru metnaðar-
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fullir í starfi sínu sem formenn fræðslunefnda, kváðust leggja í það mikla vinnu og 

ræddu um skólamál af miklum áhuga.  

Eins og áður segir er formaður fræðslunefndar Fræðslubyggðar sá eini þeirra 

formanna sem rætt var við sem er í launuðu starfi sem slíkur.  Hann telur starfið 

vera rúmlega fullt starf: 

Já, þetta er sko alveg 150% starf. 

Aðrir formenn fá ein og hálf nefndarlaun fyrir fundi, en fá almennt ekki laun fyrir 

önnur störf í þágu fræðslumála. Allir eru formennirnir sammála um að það sé 

umtalsvert starf að vera formaður fræðslunefndar.  Formaður fræðslunefndar 

Menntabyggðar segir: 

Ég myndi halda að ef þú ætlar að sinna þessu vel þá slagar þetta upp í 

hálft starf. Svo sá tími sem fer í á milli funda að lesa skýrslur, vera í 

samskiptum við fólk, fara og sinna þessu öllu.  En fundirnir sjálfir eru 

hins vegar afmarkaðir, þessir tveir tímar aðra hverja viku og svona  

þrír til fjórir tímar hina vikuna. 

Formaður fræðslunefndar Námsbyggðar segir um vinnuálagið: 

En ég er að eyða alveg gríðarlega miklum tíma í þetta, eða mér finnst 

það.  Og og, svo náttúrulega þarf ég að koma mér inn í hluti sem að 

...Ég er að eyða svona ... hérna ... velta því fyrir mér ... ég er örugg-

lega, ég veit það ekki, það er náttúrulega ekki mikil reynsla komin á 

þetta ennþá, en ég myndi segja að þetta er örugglega 30 tímar á 

mánuði, finnst mér ég vera að nota í þetta. 

Og formaður fræðslunefndar í Skólabyggð tekur í sama streng: 

Sko, ég var alveg á því á tímabili að vera formaður svona nefndar væri 

alveg a.m.k. hlutastarf sko og í rauninni ef maður myndi sinna því sko 

bara alveg þá er það það.  Ég hugsa að ég gæti alveg unnið fjóra tíma 

á dag í þessu sko.. ef maður ætlaði inn í skólann og fylgjast með. 
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Formanni fræðslunefndar Lærdómsbyggðar finnst mikill tími fara í að setja sig inn 

í fagleg málefni: 

Það er meiri krafa að setja sig inn í mál en ég gerði mér grein fyrir. Og 

hérna, og ég er alltaf að sjá það betur og betur að þetta er ekki 

pólítík, þetta er meira fagleg vinna í rauninni.  Þannig að hérna, og 

hérna, mér finnst þetta vera mikil ábyrgð, þannig að ég set mig inn í 

mál og ég áttaði mig kannski ekki alveg á því þegar ég fór í upphafi að 

það myndi krefjast þessa af mér. 

Mismunandi er hvers vegna formennirnir telja sig hafa orðið fyrir valinu sem 

formenn fræðslunefnda. Stundum ráða pólitísk sjónarmið um eðlilega dreifingu 

minnihluta og meirihluta í nefndir ferðinni.  Þannig segir formaður fræðslu-

nefndar í Námsbyggð: 

Ég, sem sagt... af hverju er ég valinn.  Sem sagt, þetta er örugglega 

svolítið pólitískt, þannig lagað séð.  Það er búið að gefa upp ... sem 

sagt, það er búið að gefa upp að inni í fræðslu- og skólanefnd verði 

tveir sveitarstjórnarmenn frá minnihlutanum, og enginn sveitar-

stjórnarmaður inni í fræðslu- og skólanefnd frá, sko, meirihlutanum 

og þá var í rauninni, sem sagt, ákveðið að það væri eðlilegt að það 

færi einhver inn sko, úr meirihlutanum á þeim grundvelli að þetta 

væri náttúrulega stærsti málaflokkurinn ... og hérna, mestu fjár-

munirnir sem væru að ... þarna, og ef það væru komnir tveir fræðslu-

nefndarmenn úr minnihluta, sem færu inn í fræðslu- og skólanefnd, 

sem sagt, að þá væri eðlilegt að meirihlutinn hefði, sem sagt, hefði 

fulltrúa þarna inni. 

Stundum virðist þó menntun og áhugi á fræðslumálum ráða valinu að einhverju 

leyti. Formaður fræðslunefndar í Menntabyggð var valinn bæði vegna þess að 

hann hefur faglegan bakgrunn í fræðslumálum og er í meirihluta í sveitarstjórn. 

Formaður fræðslunefndar í Fræðslubyggð hefur mikinn áhuga á fræðslumálum, 

auk þess að vera í meirihluta í sveitarstjórn: 
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Ég er kennari sjálfur ... og hef mjög mikinn áhuga á menntamálum  og 

áhuga á pedagógík, er svona bara sterkur .. það bara brenna þar allir 

mínir eldar ... þannig að það er einhvern veginn  ... svo er ég náttúru-

lega bara jafnaðarmaður og menntamál eru mikil jafnaðarmál þannig 

að það hefur eiginlega aldrei bara komið neitt annað til greina ... 

Þeir formenn fræðslunefnda sem rætt var við voru allir mjög metnaðarfullir varð-

andi fræðslumálin í sínu sveitarfélagi og vilja sjá hag skólanna sem bestan.  

Þannig segir formaður fræðslunefndar í Námsbyggð: 

En ég held líka, við erum náttúrulega nokkuð vel stætt sveitarfélag og 

ég held að hann þurfi ekkert að vera að berjast sko, við okkur, 

skólastjórinn, hver sem hann er, hefur ekkert þurft að berjast við 

okkur, heldur höfum við, alla tíð, sem sagt, lagt gríðarlegt fjármagn í 

skólann og viljað að hann skilaði góðu, enda á að vera ... á að vera 

hægt að hafa þennan skóla einn af bestu skólunum á landinu ... en því 

miður hefur það ekki tekist, það er eitthvað sem hefur ekki gengið 

upp hjá okkur... þannig að framtíðarsýnin okkar er sú að þetta verði 

einn af bestu skólum á landinu.  Við höfum allt til þess. 

Í Skólabyggð vill formaður fræðslunefndar sjá árangur af öllu því þróunarstarfi 

sem unnið hefur verið að í skólunum í betri árangri nemenda: 

Við erum búin að vera í svakalegum þróunarverkefnum... en ég vil 

fara að sjá betri námsárangur í stærðfræði eftir þetta ... Já, náms-

árangurinn hérna í skólanum er náttúrulega bara ekki nógu góður sko 

.. það þarf svolítið að hamra á því ... það er búið að vera í ýmsum 

verkefnum, Comeniusarverkefnum og utanlandsferðum, og auðvitað 

það kemur líka inn á umhverfismálin, við erum náttúrulega í Græn-

fánanum og það, en nú erum við búin að setja svolítið  ... hérna miðið 

á að bæta árangur ... að það séu verkefni og ferðir sem verið er að 

fara að það sé pínu miðað ... já, ekkert bara pínu, heldur miðað að því 

að bæta námsárangur. 
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Í sama streng tekur formaður fræðslunefndar Lærdómsbyggðar: 

... ég get sett fram sem dæmi að þau komu til okkar eftir niðurstöður 

samræmdra prófa og hérna, þá var fræðslunefndarfundur í 

nóvember, stuttu eftir að niðurstöður lágu fyrir, og það olli okkur 

vonbrigðum útkoman úr stærðfræði á elsta stigi og þá komu þeir 

fram sem sagt stjórnendur á elsta stigi á þessum fræðslunefndarfundi 

með tillögur til úrbóta fyrir elsta stigið og kynntu fyrir fræðslunefnd. 

Af því að við vorum búin að láta í ljós óánægju okkar með þessa 

útkomu í bara, óformlegum samtölum okkar á milli.  Og mér fannst 

það mjög gott að þeir komu þarna til okkar og lögðu fyrir okkur 

áætlun sem þeir höfðu unnið með kennurum og stjórnendum og við 

höfum síðan svona rækt okkar eftirlitshlutverk með að því fylgjast 

með og spyrjast fyrir um þessa stærðfræðiáætlun, hvernig gengur 

hún og ... 

Í Fræðslubyggð er unnið í skólastefnu nokkuð kaflaskipt og mikil áhersla lögð á að 

vinna gott starf og deila því með öðrum: 

Síðan erum við búin að, með sérkennslustefnu sem við höfum unnið í 

gríðarlega miklu samstarfi við marga, hún hefur verið átján mánuði í 

undirbúningi, mjög flott, maður bara tárast þegar maður les hana, 

skilurðu?  Það bíður bara allt landið eftir henni, það eru svo margir 

sem njóta góðs af því hvað við erum stundum faglega sterk, ég meina 

fólk bara les þetta og lærir af þessu og tileinkar sér kannski eitthvað 

sem við erum að gera og við erum mjög áfram um að breiða út okkar 

þekkingu og allt sem við gerum er bara fyrir alla aðra að nota og við 

veitum mikla ráðgjöf og annað sem við gerum alveg með gleði... 

En skyldu sveitarstjórnarmenn almennt hafa áhuga á fræðslumálum?   

Formaður fræðslunefndar Lærdómsbyggðar taldi svo vera: 

Já, það finnst mér. Mér finnst þeir hafa áhuga. Mér finnst þeir ekki 

allir hafa innsýn og þekkingu. Allir hafa áhuga og allir hafa skoðun. 
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Formaður Námsbyggðar var á sama máli. 

Já, ég tel það vera.  Þú sérð að við erum þrjú úr sjö manna sveitar-

stjórn inni í fræðslu- og skólanefnd.  Það er dálítið spes.  Þetta á 

kannski ekki að vera mikið pólitískt, maður er að reyna að passa upp á 

það. 

Formaður Skólabyggðar taldi að áhuginn væri persónubundinn: 

Bæði og, það er eiginlega bara persónubundið. Eins og sveitarstjórnir 

eru náttúrulega bara ... 

Formaður Menntabyggðar taldi sveitarstjórnarmenn hafa áhuga upp að vissu 

marki og vildu að skólastarf í sveitarfélaginu væri í góðu lagi: 

Nei, nei, þeir hafa áhuga upp að vissu marki.  En auðvitað er það með 

þetta eins og annað að það eru ekkert allir sem setja sig inn í eða hafa 

áhuga ... en svona faglega þekkingu, ekki endilega svona mikið, eða ... 

en vilja samt að allt sé í lagi.  Vilja að börnunum okkar líði vel og allt 

það. 

Formaður Fræðslunefndar lagði áherslu á mikilvægi þess að fræðslunefndarfólkið 

gæti fylgt málum eftir þegar þau fara til sveitarstjórnar til afgreiðslu. 

... Og þess vegna er svo mikill styrkur að við skulum vera tvö þar [úr 

fræðslunefndinni (skýr. rannsakanda)], af því að þá getum við alltaf 

fylgt málunum eftir, bara undantekningarlaust rennur það alltaf í 

gegn.  Þá er það staðfest þar og fer svo til endanlegrar staðfestingar í 

sveitarstjórn.  En þá er það raunar, já það er fullnaðarafgreiðsla mála 

... en það er auðvitað ekki mikið rætt í sveitarstjórn, ekki nema við 

bara sérstaklega setjum það á dagskrá. 

Sérfræðiþjónusta og faglegur styrkur 



  

77 

Aðgangur þessara sveitarfélaga að sérfræðiþjónustu er afar misjafn, en í reglu-

gerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemenda-

verndarráð í grunnskólum nr. 584/2010 segir: 

Fræðsluyfirvöld í hverju sveitarfélagi skulu fylgjast með og stuðla að 

því að nemendum og skólum sé tryggður aðgangur að sérfræði-

þjónustu. 

Sveitarfélög skulu tryggja að viðeigandi sérfræðiþjónusta sé veitt í 

leik- og grunnskólum, ákveða fyrirkomulag hennar og stuðla að því að 

hún fari fram innan skóla. Sveitarfélög bera ábyrgð á að þjónustan sé 

veitt og kostnaði við hana. Sveitarfélög skulu mæla fyrir um það í 

skólastefnu sinni hvernig markmiðum þessarar reglugerðar verði náð. 

Við framkvæmd sérfræðiþjónustu skulu sveitarfélög leggja áherslu á: 

a.  forvarnarstarf til að stuðla markvisst að velferð nemenda, 

b.  snemmtækt mat á stöðu nemenda og ráðgjöf vegna námsvanda, 

félagslegs og sálræns vanda með áherslu á að nemendur fái kennslu 

og stuðning við hæfi í skólum án aðgreiningar, 

c.  að sérfræðiþjónusta mótist af heildarsýn á aðstæður og hagsmuni 

nemenda, óháð starfsstéttum sérfræðinga og hver veitir þjónust-

una, 

d.  að styðja á fjölbreyttan hátt við starfsemi og starfshætti í leik- og 

grunnskólum og starfsfólk þeirra, 

e.  stuðning við foreldra með ráðgjöf og fræðslu, 

f.  viðeigandi túlkaþjónustu til að tryggja að upplýsingar/ráðgjöf nýtist 

foreldrum og nemendum, 

g. góð tengsl leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla með samfellu og 

heildarsýn í skólastarfi að leiðarljósi. 

Við gerð símenntunaráætlana skv. 7. gr. laga nr. 90/2008 um leikskóla 

og 12. gr. laga nr. 91/2008 um grunnskóla skal lögð áhersla á að efla 

þekkingu starfsfólks leik- og grunnskóla á því að leysa viðfangsefni 

samkvæmt reglugerð þessari innan skólanna. 
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Í skólastefnum allra sveitarfélaganna er að finna ákvæði, misítarleg þó, um 

hvernig sveitarfélagið hyggst veita sérfræðiþjónustu.  Stærð sveitarfélaga og fjár-

hagur hefur þó töluverð áhrif á hvernig sérfræðiþjónustan er veitt.   

Í Námsbyggð er keypt að þjónusta talmeinafræðings og sálfræðings, en engin sér-

fræðiþjónusta er rekin í sveitarfélaginu.  Í Skólabyggð er kennsluráðgjafi starfandi 

á fræðsluskrifstofu, auk þess sem: 

Já, við höfum sko verið að ráða ... sko við erum með námsráðgjafa, 

menntaða manneskju inni í grunnskólanum núna og svo erum við 

með sko þroskaþjálfa líka.  Svo höfum við reynt að koma til móts við 

þarfirnar ... sko sálfræðingsþarfirnar og svoleiðis ... við vorum með 

eina hér ... hún var sko félagsráðgjafi eða svoleiðis, hún var svolítið að 

fara inn í þau mál og minnka sálfræðiráðgjöfina, það er svo dýr þjón-

usta ... Já, það er sko ekki að koma hingað talmeinafræðingur.  

Foreldrar þurfa bara að keyra með börnin þangað ... Ja, mér skilst nú 

að greiningar fari að einhverju leyti fram í skólunum.  Kennarar kvarta 

a.m.k. undan að það sé endalaust pappírs ... það er náttúrulega, 

kennarar þurfa að koma svo mikið að svona, skila inn alls konar 

pappírum og svona ... skimunum og gátlistum og svoleiðis.  En ég held 

hún sé ekki að koma hingað.  

Í Menntabyggð er fræðsluskrifstofa sem ræður yfir umtalsverðum fjölda sérfræð-

inga á ýmsum sviðum skólamála.  Fræðsluskrifstofan veitir alla þá sérfræði-

þjónustu sem sveitarfélagið telur sig þurfa að veita og þarf ekki að leita til utan-

aðkomandi aðila. 

Lærdómsbyggð er aðili að byggðasamlagi sem veitir sérfræðiþjónustu til skólans, 

tryggir að fram fari endurmenntun og sér um eftirfylgd. Þar hefur sveitarfélagið 

aðgang að allri þeirri sérfræðiþjónustu sem lög og reglugerðir kveða á um og þarf 

ekki að leita til utanaðkomandi aðila. 

Fræðslubyggð er stærst þessara fjögurra sveitarfélaga og hefur yfir stærstu fag-

skrifstofu fræðslumála að ráða af þessum fimm sveitarfélögum: 
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...svo erum við auðvitað bara með svo hrikalega flotta skólaskrifstofu, 

ég meina, þar eru sérfræðingar með dýrmæta reynslu í öllum 

hornum.“ 

... Rosalega flott stefnumótun, og eins og raunar allt sem kemur frá 

sérkennslufólkinu okkar, við erum með gríðarlega spönkí lið í þessari 

sérkennslu. 

Verkaskipting mennta- og menningarmálaráðuneytis og sveitarfélaga 

Spurt var hvernig formenn fræðslunefnda upplifðu hlutverk menntamálaráðu-

neytisins í skólastarfi.  Almennt voru formenn nokkuð ánægðir með að lagalega 

hliðin og setning aðalnámskrár væri hjá ráðuneytinu þótt þeir upplifðu flestir að 

ráðuneytið væri fjarlægt og ákvarðanir og einstaka afgreiðslur og úrskurðir 

handahófskenndir.    

Formaður fræðslunefndar Námsbyggðar taldi að ef ráðuneytið setti ekki skýra 

ramma gæti það leitt til mismununar: 

Ja, ég er hræddur um að sum sveitarfélaganna hafi kannski ekki burði 

til að sinna mikið fötluðum einstaklingum og tendensinn yrði að spara 

... þetta gæti leitt til mismununar ... 

Formaður fræðslunefndar Menntabyggðar hafði áhyggjur af því að skólar myndu 

freistast til að víkja út af hugmyndafræði skóla án aðgreiningar: 

... en skólarnir, nei ég meina sveitarfélögin, upplifa samt ennþá að 

þau séu svona svolítið að taka á móti ... en ég held að það væri mjög 

hættulegt að taka þetta úr þessum farvegi, ég hefði til dæmis miklar 

áhyggjur af skóla án aðgreiningar sem að ekki er í tísku núna og er 

mér mikið hjartans mál. 

Nokkuð bar á þeirri skoðun að ráðuneytið væri full fjarlægt og hefði ekki næga 

faglega burði til að gegna eftirlitshlutverki sínu við grunnskólana og vera þar með 

faglega yfirumsjón. 
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Formaður fræðslunefndar Fræðslubyggðar telur ráðuneytið ekki of sælt af mann-

valinu sem það hefur yfir að ráða: 

...við auðvitað setjum ekki lög, við erum mjög ánægð með það hlut-

verk .. sem þeir hafa ... þeir hafa auðvitað annað hlutverk en við ... en 

mér finnst stundum pínulítið svona skrítið að upplifa að við séum ekki 

í sama liðinu.  Mér finnst það mjög skrítið. Það er einhvern veginn 

þannig að eini maðurinn sem virðist vinna í þessu ráðuneyti heitir 

[...], ég meina hann svarar öllum póstum og er alltaf mjög góður til 

skrafs og ráðagerða, hann kemur gjarnan á skólastjórafundi til að 

kynna nýjar reglugerðir og ... og fer yfirleitt mjög vel yfir mál, en hann 

er þarna bara ... sko... já afsakið mig, það er bara eins og hann sé 

einn. 

Formaður Menntabyggðar telur ráðuneytið svifaseint þegar sveitarfélögin leita til 

þess, en duglegt ef það vill fá svör frá sveitarfélögunum: 

Fjarlægt, já. Það er nú aðallega þannig og svifaseint, en duglegt ef það 

þarf að fá svör frá okkur. Sem er svo sem ágætt, en svona svolítið fjar-

lægt og svona svifaseint og við óskuðum til dæmis eftir því að fá að 

fara þessa leið að skerða tímana í viku frekar en að fara í skiptitímana, 

þannig að þú veist, yngsta stigið myndi missa 40 mín. í viku, miðstigið 

80 og ... hérna það var ekki farið í að skoða það af einhverju viti ...  

Í Lærdómsbyggð fannst formannninum vanta að hlutleysis væri gætt þegar ráðu-

neytið skoða kærumál: 

...Jú, ég veit ekki, kannski nógu upplýst, en svona klipptu dálítið yfir hráu sko, 

það sem var sagt og það var alltaf eins og skólinn þyrfti að standa fyrir máli 

sínu, það sem hinn aðilinn var búinn að segja það stóð og við þurftum að 

hrekja það og það þurfti að gera það með einhverjum stórkostlegum að-

ferðum. Það var ekki tekinn fyrirvari á báða bóga. 

Formaður Fræðslubyggðar var ekki sáttur með handahófskennd og stundum 

óvönduð vinnubrögð ráðuneytisins þegar það er beðið um umsagnir:  
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Sko, ég stundum skil ekki menntamálaráðuneytið, ég ætla bara að fá 

að viðurkenna það.  Menntamálaráðuneytið t.d. ákveður eftir geð-

þótta hvenær það vill vera umsagnaraðili um hluti sem eru að gerast 

hjá sveitarfélaginu og skilar stundum mjög miklum umsögnum um 

hluti sem eru oft ekkert sérstaklega vel unnar.  Við höfum þurft að 

leiðrétta umsagnir frá ráðuneytinu, af því að það er talað um að gögn 

skorti sem voru send og bara .. en svo þegar þeir hafa ekki tíma eða 

finnst málið ekki eins áhugavert eða einhverjum undarlegum 

ástæðum ... við biðjum þá um umsögn og þá segir ráðuneytið: nei, 

okkur finnst ekki við hæfi að við veitum umsögn um þetta mál því við 

erum úrskurðaraðili, en af hverju veittu þeir þá umsögn um hitt málið 

þar sem þeir eru líka úrskurðaraðili? 

Formaður Lærdómsbyggðar var ekki sáttur við samráð ráðuneytisins við sveitar-

félögin og taldi að kröfum væri dembt þaðan á sveitarfélögin: 

... Og kannski væri bara hægt að setja upp miklu meiri og betri sam-

ráðsvettvang milli sveitarfélaga og ríkis um skólamálin... Og þá veltir 

maður því fyrir sér, er þetta á forræði okkar eða er einhver grýla 

þarna í ráðuneytinu sem þarna þrátt fyrir allt bara ræður og þar upp-

lifðum við dálitla óbilgirni, það var kallað eftir gögnum og gögn ekki 

tekin gild sem voru fullgild að okkar mati. Skráningar og dót sem ... 

það var verið að fetta fingur út í, einhver svona lagatæknileg rök til að 

flækja. 

Flestir voru formennirnir ánægðir með nýjar aðalnámskrár og fagna útgáfu 

þeirra, en síður sáttir við hvernig ráðuneytið fylgir málinu eftir.   

Formaður fræðslunefndar Fræðslubyggðar var ósáttur við eftirfylgni ráðuneytis-

ins við innleiðingu aðalnámskrár: 

Mjög skrítið ... og eins og bara núna þá er búið að samþykkja þessu 

nýju grunnþætti og það erum við sem eigum að innleiða allar aðal-

námskrár og það er ekki boðið upp á ... ekki einu sinni boðið upp á 
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hálftíma spjall, þú veist, um það t.d. hvernig Fræðslubyggð hyggst 

vinna að þessari innleiðingu.  Þú veist, ætlar ráðuneytið þá ekki einu 

sinni að setja upp einn lítinn pott þannig að hægt sé að sækja um ein-

hvers konar þróunarstyrk til þess að fara ... enginn díalógur ... ég 

meina, það eru allir voða ánægðir með þessa nýju aðalnámskrá, en 

það erum við sem sko eigum að framkvæma hana.  Auðvitað er það 

okkar að framkvæma það, ráðuneytið kemur ekkert út í skólana til að 

framkvæma stefnuna, við eigum að gera það. 

Í Lærdómsbyggð var kallað eftir erindi úr menntamálaráðuneytinu til að átta sig á 

hvaða áhrif ný aðalnámskrá ætti að hafa á skólastefnu sveitarfélagsins, en verið 

er að endurskoða skólastefnu sveitarfélagsins: 

Sko ég upplifi nýju aðalnámskrána ... mér finnst hún nefnilega veita 

sveitarfélögunum og skólunum ákveðið frelsi til að móta sér sérstöðu 

og hérna, þannig að mér finnst það ekki vanta, en við eigum auðvitað 

eftir að fá reynsluna af því ... Þannig að við byrjuðum á að halda mál-

þing af því að okkur fannst við vera dálítið í lausu lofti, með það 

hvaða áhrif ný aðalnámskrá ætti að hafa á skólastefnuna ... vildum 

náttúrulega að það sæist í skólastefnunni að það væri komin ný 

aðalnámskrá og hérna fengum [...] úr ráðuneytinu til að halda erindi 

og svo unnum við í hópum .. og það var þannig að starfshópurinn sem 

hafði verið skipaður, sem fræðslunefnd skipaði, hafði undirbúið 

nokkrar stöðvar, þannig að fólk valdi sér stöð í kjölfarið, hvar það vildi 

vera. 

Formaður Fræðslubyggðar er ákafur baráttumaður fyrir skóla án aðgreiningar og 

finnst að við eigum að hugsa um skólann sem lítið samfélag sem hlítir sömu lög-

málum og stóra samfélagið varðandi jöfnuð: 

En við þurfum líka bara að snúa umræðunni frá ... í átt að því bara ... 

að við eigum að skapa hér samfélag án aðgreiningar og ef skólinn 

fylgir ekki þar með þá getum við bara gleymt þessu.  Við erum nýbúin 

að flytja málaflokk fatlaðra yfir til sveitarfélaganna svo að fatlaðir geti 
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áfram þróað sína þjónustu út frá þörfum hvers og eins ... þú sérð að 

allt í heiminum stefnir í átt að því að vera ekki með aðgreiningu og þá 

þurfum við miklu frekar að setjast niður og átta okkur á því hvers 

konar verkfæri við þurfum inn í kennslustofuna til að vera með 

kennslu án aðgreiningar, t.d. fjölbreytta kennsluhætti og einstaklings-

miðun og meiri símenntunarfræðsla, upplýstari viðhorf og þú veist ... 

4.3 Önnur gögn 

Leitað var upplýsinga á heimasíðum sveitarfélaganna fimm um skólastefnu, í 

fundargerðum sveitarfélaga (sveitar-/bæjarstjórnar og fræðslu-/skólanefnda) um 

hvort fjallað er um ýmsa þætti skólastarfsins (t.d. PISA kannanir og samræmd 

próf), hvort kallað hefur verið eftir umbótaáætlun skólastjóra, o.fl., skólastefnur 

sveitarfélaganna voru lesnar, skólastefna og aðrar stefnur bornar saman og 

helstu viðburðir viðkomandi fræðsluskrifstofu og/eða skóla skoðaðir.  Aðgangur 

þessara gagna er jafnan nokkuð auðveldur enda flest sveitarfélög komin með 

heimasíðu þar sem fundargerðir eru aðgengilegar.  Upplýsingarnar, sem fengust 

með þessum hætti, voru síðan bornar saman við svör úr spurningakönnuninni.   

Galli við fundargerðir af þessu tagi er að þær greina gjarnan eingöngu frá niður-

stöðum og lítið sagt um það hvernig málin voru kynnt eða frá umræðunni sem 

fram fór á viðkomandi fundi: 

Lagðar fram niðurstöður úr samræmdum könnunarprófum í [...] 

haustið 2011. 

...skólastjóri fer yfir útkomu úr samræmdum prófum miðað við lands-

meðaltal. Niðurstaðan var að í 4. bekk í íslensku var meðaltalseinkunn 

jafnt og landsmeðaltal en aðrar niðurstöður voru aðeins undir lands-

meðaltali. 

Það er því erfitt að átta sig á hvort eða hvernig niðurstöður samræmdra prófa eru 

nýttar til skólaumbóta í sveitarfélaginu, hvort eða hver eigi að bregðast við eða 

hvort fræðslunefnd hefur einhverja skoðun á niðurstöðunum.  
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5 Umræður og niðurlag 

Sveitarfélög geta haft töluverð áhrif á faglegt starf grunnskóla í gegnum skóla-

stefnu og aðra stefnumótun, fjármagn, tækjabúnað og húsakost.  Sveitarstjórnir 

beita stefnumótun í mismiklum mæli til að hafa áhrif á skólastarf. Eitt helsta verk-

færi sveitarfélaganna til að hafa áhrif á rekstur grunnskóla með virkri stefnu-

mótun er setning, endurskoðun og eftirfylgd skólastefnu.  Tveir þriðju sveitar-

félaganna sem svöruðu spurningakönnuninni höfðu þegar sett sér skólastefnu 

þegar könnunin var lögð fyrir og tæpur þriðjungur til viðbótar voru með stefnuna 

í smíðum.  Þar sem stefnan hafði verið sett var hún ekki alltaf notuð sem stjórn-

tæki, þ.e. hún var ekki virk.  Þá voru afar fá sveitarfélög með tímasett markmið í 

skólastefnu sinni.  Þegar  haft er í huga að tæpur helmingur þeirra sveitarfélaga 

með 500 íbúa og undir svaraði ekki könnunni og af þeim sem svöruðu höfðu 

einungis rúmur helmingur sett sér skólastefnu má leiða að því líkur að hlutfall 

sveitarfélaga sem ekki hafa sett sér skólastefnu sé í raun hærra en spurninga-

könnunin gefur til kynna.  Það er því ljóst að of mörg sveitarfélög nýta sér ekki 

þetta mikilvæga stjórntæki sem skólastefnan er. 

 

Samkvæmt Umboðskenningu Lipskys getur skapast umboðsvandi vegna þess 

hversu löng umboðskeðjan í grunnskólanum er.  Hjá sveitarfélögum getur vand-

inn m.a. falist í faglegri hæfni, forgangsröðun sveitarfélagsins, skorti á eftirliti og 

fjármagni til rekstrarins (Eyjólfur Sturlaugsson, 2011).  Vegna þess að þjónustu-

veitendurnir í grunnskólanum, þ.e. skólastjóri og aðrir starfsmenn skólans, hafa 

meiri fagþekkingu en umbjóðandinn, þ.e. sveitarstjórnin og fræðslunefndin, þarf 

umbjóðandinn að finna árangursríkar leiðir til að fylgjast með því að þjónustu-

veitendur séu hæfir og ábyrgir, þ.e. að þeir hafi nauðsynlega færni og fari eftir 

þeim lögum og reglum sem ætlast er til (Salamon, 2002).   

Mikilvægt er að þeir sem stýra fræðslumálum í sveitarfélögum séu upplýstir um 

stöðu skólanna sem eru á þeirra könnu til að geta fylgst með gangi máli og 

brugðist við í stefnu sinni og kallað eftir áætlunum frá stjórnendum ef einhvers 

staðar er pottur brotinn eða breytingar verða á löggjöf, aðalnámskrá eða 

þekkingu á skólamálum.  Flest sveitarfélaganna sem svöruðu spurningakönnunni 
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leitast við að fylgjast með skólastarfi með einhverjum hætti, flest með því að 

fylgjast með landssamanburði, eins og niðurstöðum samræmdra prófa, innra 

mati skóla og nokkur með ytri könnunum á líðan nemenda. Eitt sveitarfélag, í 

stærsta hópnum, metur einnig gæði kennslu með reglubundnum hætti, skoðar 

stjórnun skóla, fyrirkomulag og árangur sérkennslu og fleiri þætti sem snúa að 

þjónustu við nemendur og ber saman við skólastefnu og fer fram á umbóta-

áætlun, sem síðan er fylgt eftir af sérfræðingum á fræðslusviði.   Skólastefna sem 

stefnumótunartæki var því virkust í stærsta sveitarfélaginu sem tók þátt í spurn-

ingakönnuninni og viðtalsrannsókninni. Þar er virk skólastefna sem fylgt er eftir 

með stefnukorti með vel skilgreindum markmiðum, mælieiningum og tíma-

setningum.  Þar grípa pólitískir fulltrúar ekki inn í starf einstakra skóla heldur 

gæta þess að leikreglum og markmiðum sé fylgt með fulltingi öflugrar fræðslu-

skrifstofu og í takt við skólastefnu og stefnuskjöl.  Því má segja að þar hafi 

sveitarfélagið að miklu leyti tileinkað sér Nýja opinbera stjórnsýslu (Hood, 1991).  

 

Aðeins ríflega helmingur sveitarfélaganna fer fram á umbótaáætlun ef hnökrar 

finnast í skólastarfinu eða umbóta er þörf.  Það er nokkuð lágt hlutfall og vekur 

spurningar um hvernig sveitarstjórnir/fræðslunefndir rækja eftirlit sitt með skóla-

starfi.  Eðlilegt mætti teljast að fræðslunefnd kallaði eftir skýringum á því sem 

miður fór, hvort sem um er að ræða slakt gengi í samræmdum prófum, óánægju 

foreldra, slæma líðan nemenda eða aðra hnökra, óskaði eftir markvissum að-

gerðum fræðslusviðs og/eða skólastjóra, t.d. í umbótaáætlun, og fylgdist síðan 

reglulega með því hvernig gengur að ná þeim markmiðum.  Áhyggjuefni er að í 

aðeins 40% sveitarfélaga, þar sem sérstakur embættismaður, fræðslustjóri, er 

yfir málaflokknum, er kallað eftir skriflegri áætlun um umbætur.  Fræðslustjórar 

virðast fremur reiða sig á óformlegar leiðir, eins og viðræður við stjórnendur 

skóla (50% tilvika), sem tæpast getur talist til vandaðrar stjórnsýslu og vekur 

spurningar um hversu markvisst er haldið utan um upplýsingar í viðkomandi 

sveitarfélögum og hversu vel fræðslunefnd og þá sveitarstjórn eru upplýstar um 

árangur skóla. 
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Töluvert virðist vanta upp á að markmið Nýrrar opinberrar stjórnsýslu náist hvað 

það varðar að verjast kröfum verkalýðsfélaga og takmarka tilhliðrunarsemi í 

grunnskólum á landinu (Hood, 1991). Formenn fræðslunefnda í þremur sveitar-

félögum af fimm, sem tekin voru viðtöl við, töldu brýnt að breyta kjara-

samningum kennara sem þeir töldu að hömluðu beinlínis skólaþróun.   

Mismunandi útfærslur á sérfræðiþjónustu skóla sýna glöggt sjálfsbjargarviðleitni 

sveitarfélaganna, en stærð mikils hluta þeirra veldur því að þau geta ekki rekið 

öflugar fræðsluskrifstofur ein og sér.  Þar sem þjónusta er keypt að, hvort sem er 

af einstaklingum eða öðrum skólaþjónustum eða fræðsluskrifstofum, er nokkur 

hætta á skorti á samhæfingu og ruglingi varðandi það hver tekur ákvarðanir og 

hvernig eftirlit er haft með þeim (Hood, 1991). 

Flest sveitarfélög á landinu hafa skorið niður framlög til skólamála eftir að 

fjármálakreppan skall á árið 2008, en þau sem ekki hafa þurft að skera niður eru 

úr hópi minnstu sveitarfélaganna.  Ef ekki er fyrir hendi skýr skólastefna og 

ákvarðanir um niðurskurð eru teknar án þess að fagleg sjónarmið séu höfð að 

leiðarljósi er gæðum skólastarfs hætta búin. Mikill niðurskurður varðandi 

endurnýjun tölvukosts grunnskóla á Íslandi er dæmi um þetta, en skólastjórar í 

grunnskólum hafa ítrekað viðrað áhyggjur sínar af því hvernig niðurskurður 

undanfarinna ára hefur áhrif á gæði skólastarfs: 

Skólastjórafélag Íslands hélt aðalfund á Selfossi 15. október 2010, þar 

voru m.a. eftirfarandi ályktanir ræddar og samþykktar: Á síðustu 

tveimur árum hefur rekstrarfé grunnskóla verið skorið harkalega 

niður. Víða er svo komið að ýmis nauðsynleg þjónusta við nemendur 

hefur minnkað. Í því árferði sem nú ríkir er mikilvægt að standa vörð 

um velferð nemenda og tryggja að ekki verði gengið á lögvarða 

hagsmuni þeirra (Svanhildur M. Ólafsdóttir, 2010). 

Stór hluti sveitarfélaga á Íslandi er með sveitarstjóra sem næsta yfirmann skóla-

stjóra og einnig nokkuð mörg sem hafa sviðsstjóra/fræðslustjóra sem hefur 

marga málaflokka á sinni könnu og fáa starfsmenn og sérfræðinga til að fylgja 

málum eftir.  Þar er hætta á skorti á faglegri hæfni ef marka má kenningar Lipskys 
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og Mintzbergs (Lipsky, 1980 og Mintzberg, 1993).  Þannig virðast stærð sveitar-

félaga og skipulag fræðslumála skipta máli þegar skoðað er hvaða sveitarfélög 

eru búin að setja sér skólastefnu.  Öll sveitarfélögin í tveimur stærstu flokkum 

spurningakönnunarinnar, yfir 10 þúsund íbúa, hafa sett sér skólastefnu en svo var 

ekki í hinum flokkunum.  Þegar þetta er skoðað út frá því hvaða embættismaður 

er næsti yfirmaður skólastjóra kemur í ljós að þar sem er fræðslustjóri eða sviðs-

stjóri hafa flest sveitarfélaga samþykkt skólastefnu, ríflega helmingur þar sem er 

sveitarstjóri og þar sem er fræðslu-/skólafulltrúi eða oddviti sem er næsti yfir-

maður skólastjóra hafa einungis helmingur þeirra sem svaraði samþykkt skóla-

stefnu.   

Sveitarfélögin gegna hlutverki bústjóra samkvæmt Bústjórnarkenningunni.  

Almennt er kenningin notuð  til að vísa til ábyrgðarinnar sem felst í því að annast 

eign annarra.  Í stofnanalegu samhengi á hugtakið við ábyrgð stjórna og stjórn-

enda á því að nýta vel og þróa bjargir sínar, þ.m.t. mannauðinn og efnahag.  Þeim 

er treyst fyrir ábyrgð og fjármagni og þeir starfa fyrir einstaklinga sem þeir eiga í 

raun ekki í neinu beinu samningsbundnu sambandi við (Jensen og Meckling, 1997 

og Hernandez, 2012).  Starfsfólk skóla gegnir hlutverki umboðsaðila/fulltrúa, en 

þeim hættir skv. bústjórnarkenningunni til að samsama hagsmuni sína við hags-

muni þeirra sem þeir starfa fyrir.  Það er því mikilvægt fyrir sveitarstjórnir að hafa 

á að skipa hæfu fagfólki sem hefur þekkingu á skólamálum og hafa faglega burði 

til að leggja mat á hversu vel mannauður og fjármunir eru nýttir í þágu nemend-

anna, sem eru eiginlegir þiggjendur þjónustunnar sem skólinn veitir.  Aðstöðu-

munur formanna fræðslunefnda í sveitarfélögunum er mikill, bæði hvað varðar 

laun þeirra og aðbúnað og aðgang að fagfólki í skólamálum.  Aðeins einn af fimm 

formönnum fræðslunefnda sem rætt var við er í launuðu starfi sem formaður 

fræðslunefndar. Hinir fá einungis laun fyrir fundi.  Allir voru formennirnir sam-

mála um að mikill tími færi í verkefnið, þeir þyrftu að setja sig inn í margvíslegt 

efni um fræðslumál, lög og reglugerðir, fjölda mála og kynna sér það sem helst 

væri á döfinni í skólaþróun og skólamálum.  Þetta krefst allt saman tíma og fjar-

vista frá fjölskyldu og vinnu og veldur þannig í mörgum tilvikum skerðingu á 

launum. Þó gat einn viðmælandinn í spurningakönnunni þess að það væru for-
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réttindi að starfa í tiltölulega litlu sveitarfélagi þar sem nánd fræðslunefndar við 

skólana er mikil.  Mikill munur er á stærð sveitarfélaganna og fjölda skóla sem 

sveitarfélögin reka og nánd við einstaka skóla því ólík.  Í viðtölum við formenn 

fræðslunefnda kemur fram að þeir hafa allir metnað til að skólarnir í þeirra 

sveitarfélagi séu góðir og leggja umtalsverðan tíma í starfið, án þess að það sé 

sérstaklega launað.  Þeir vilja allir standa vörð um að ekki sé skorið um of niður í 

skólastarfinu og að þar séu gæði í fyrirrúmi og starfa því allir í anda bústjórnar-

kenningarinnar um siðferðilega ábyrgð. 

Oft virðist stefnumótun vera til skamms tíma og nokkuð handahófskennd.  U.þ.b. 

tveir þriðju sveitarfélanna sem svöruðu spurningakönnuninni hafa sett sér skóla-

stefnu, en ekki öll þeirra nota skólastefnuna sem stefnu, þ.e. skólastefnan er mis-

jafnlega virk sem stefnumótunarplagg. Þá vantar töluvert upp á að skólastefnur 

innihaldi mælanleg viðmið og tímasett markmið. Teknar eru ákvarðanir um 

stefnubreytingar í skólamálum án þess að skólastefnunni sé breytt í samræmi við 

það eða skólastefnan sé mótandi í því skyni.  Þetta má m.a. sjá á svörum for-

manna fræðslunefnda Skólabyggðar og Menntabyggðar þar sem fram kemur að 

það hafa orðið umtalsverðar stefnubreytingar í skólamálum í sveitarfélögunum 

án þess að ástæða væri talin til að uppfæra skólastefnur þeirra.  Því má draga þá 

ályktun að færni og þekkingu sveitarstjórnamanna og embættismanna á stjórn-

sýslu í sumum sveitarfélaganna eða áherslu þeirra á að nota vandaða stjórnsýslu 

sé nokkuð ábótavant.  Nokkuð ber á því að sveitarstjórnarmenn telji sjálfsagt að 

breytt sé um kúrs í skólastefnunni við meirihlutaskipti, án þess að stefnumörkun 

sé sett fram í stefnuskjali fyrst eða stefnuskjalinu breytt. 

Þar sem grunnskólinn er dæmigerð fagskrifræðisstofnun (Mintzberg, 1993) hefur 

það umtalsverð áhrif hversu mikilli fagþekkingu sveitarstjórn og fræðslu-/skóla-

nefnd býr yfir eða hefur aðgang að.  Kennarar og aðrir sérfræðingar sem starfa „á 

gólfinu“ hafa almennt mun meiri fagþekkingu á skólastarfi en sveitarstjórnar-

menn og sveitarstjórnarmenn standa því höllum fæti í faglegri umræðu gagnvart 

þeim.  Því er líklegt að það hafi áhrif á faglega stefnumótun og eftirlit hvort 

fræðslu-/skólanefnd hefur fagmenntaðan starfsmann (t.d. fræðslustjóra eða 

sviðsstjóra) á sínum snærum eða ekki.  Þegar niðurstöður spurningakönnunar-
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innar eru skoðaðar kemur í ljós að beint samhengi  er á milli þess hvort og hversu 

sérhæfðan stjórnanda sveitarfélögin hafa yfir fræðslumálum og þess hvort sett 

hefur verið fram áætlun um framkvæmd skólastefnu og hvort niðurstöður 

kannana eru kynntar fyrir fræðslunefnd og bornar saman við markmið skóla-

stefnu. Þar sem enginn faglegur yfirmaður er yfir fræðslumálum hefur hvergi 

verið gerð áætlun um hvernig fylgst skuli með framkvæmd skólastefnu og í innan 

við fjórðungi hinna. Mjög fá sveitarfélög eru með tímasett markmið og er það 

óháð því hver næsti yfirmaður skólastjóra er. Þar sker stærsta sveitarfélagið sig 

þó úr.  Það er því um merkjanlegan mun að ræða á setningu skólastefnu og mat 

og eftirfylgd á því hvernig hún virkar eftir því hvort sveitarstjórnir hafa faglegan 

yfirmann skólamála eða ekki. Faglegur styrkur sveitarfélaga á Íslandi í fræðslu-

málum er afar misjafn og þrátt fyrir metnað og góðan vilja sveitarstjórna og 

fræðslunefnda þyrfti að bæta hann í flestum þeirra.  Mörg sveitarfélög á Íslandi 

búa enn við þann veruleika að sveitarstjóri eða oddviti er næsti yfirmaður skóla-

stjóra. Það er tilviljun háð hvort einhver úr hópi sveitarstjórnarmanna eða þeirra 

pólitísku fulltrúa sem valdir eru í fræðslunefndir sveitarfélaganna hefur þekkingu 

á fræðslumálum og því undir hælinn lagt hvort einhver í sveitarstjórn eða 

fræðslunefnd hefur faglega hæfni til að veita skólastjóra faglegt bakland eða 

veita honum nauðsynlegt aðhald.  Þar er vinna við stefnumótun og eftirfylgd í 

skólamálum jafnan unnin í sjálfboðavinnu pólitískra fulltrúa. 

Þegar rannsókn þessi var gerð var nýlega búið að gefa út nýja aðalnámskrá 

grunnskóla og síðustu hlutar hennar að líta dagsins ljós í mennta- og menningar-

málaráðuneytinu.  Það er hlutverk grunnskóla að innleiða námskrána, en hlutverk 

ráðuneytisins er, eins og sjá má hér að ofan, m.a. að styðja þróunarstarf í skólum.  

Töluverð óánægja kom fram í viðtölum við formenn fræðslunefnda í rannsóknar-

viðtölum með hlutverk ráðuneytisins hvað varðar stuðning við innleiðingu nýrrar 

aðalnámskrár.   Bæði menntamálaráðuneytið og sveitarfélögin gegna leiðtoga-

hlutverki í skólamálum.  Í skýrslu sem gerð var á vegum The British Cabinet 

Offices Performances and Innovation Unit (PIU) árið 2001 um nauðsyn þess að 

styrkja forystu í opinbera geiranum kemur eftirfarandi fram: 
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Opinberi geirinn einkennist af lýðræðisumhverfinu og hlutverki 

stjórnmálamanna. Stjórnmálamenn setja ekki bara stjórnunar-

rammann í opinberri þjónustu, þeir eru einnig leiðtogar sjálfir.  Ráð-

herrar eru ábyrgir fyrir opinberri þjónustu gagnvart þingi og kjós-

endum á landsvísu.  Sveitarstjórnarleiðtogar bera ábyrgð gagnvart 

kjósendum í sveitarfélaginu.  Bæði sveitarstjórnarmenn og þingmenn 

hafa skyldu til að innleiða stefnur í stefnuskrám sínum (PIU, 2001). 

Ráðuneytinu, jafnt og sveitarstjórnum, ber því að veita forystu í skólamálum.   

Forysta er það ferli að sannfæra hóp fólks, með rökum eða fordæmi, 

um að vinna að markmiðum, þeirri sýn sem forystumaðurinn eða 

hópurinn stefna sameiginlega að (Gardner, 1990). 

Þá kom í ljós óánægja með hvernig menntamálaráðuneytið rækir hlutverk sitt 

gagnvart sveitarfélögunum, m.a. hvað varðar umsagnir, úrskurði og álit í ein-

stökum málum og handahófskenndar ákvarðanir starfsfólk ráðuneytisins um það 

hvenær það sé þeirra hlutverk að gefa umsagnir.  Einnig kemur fram í viðtölum 

og á vef ráðuneytisins að starfsfólk grunn- og leikskóladeildar ráðuneytisins sé 

fimm talsins, að menntamálaráðuneytið hefur umtalsvert færra fagfólki á að 

skipa í málefnum grunnskólans en t.d. stærsta sveitarfélagið sem tók þátt í rann-

sókn þessari. Þá kemur fram á heimasíðu ráðuneytisins að það hefur einungis 

gert úttektir á 5 – 9 skólum á ári síðustu þrjú árin, sem er afar lágt hlutfall. Því má 

velta fyrir sér í samhengi við kenningar Mintzbergs um faglegt skrifræði hvort 

ráðuneytið stendur sig í stykkinu sem hæsti punktur faglegs skrifræðis í mennta-

málum, eða hefur yfir höfuð burði til þess.  Í kenningum Mintzbergs segir m.a. að 

til að upprunalegur tilgangur löggjafans nái fram að ganga og fari sem óspilltastur 

alla leið niður á gólfið til þeirra sem veita þjónustuna, menntunina í þessu tilviki, 

þarf skilningurinn á faglegum markmiðum og fylgni við þau að vera til staðar á 

öllum stigum, annars sé hætt við að tilgangurinn þynnist út (Mintzberg, 1993).  

Menntamálaráðuneytið hefur ekki, þegar þetta er skrifað, gefið út neina inn-

leiðingaráætlun um nýja aðalnámskrá grunnskóla. Það er þó grundvallaratriði í 

flestum kenningum um breytingastjórnun að stjórnendur þurfi að þróa atburða-
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rás eða áætlun um innleiðingu breytinga (Fernandez og Rainey, 2006).  Sveitar-

félög og skólastjórar eiga þó að vera farnir að gera áætlanir um innleiðingu nám-

skrárinnar í einstökum sveitarfélögum og skólum.  Töluvert virðist því vanta upp á 

skilvirkni stjórnsýslunnar í menntamálaráðuneytinu.   

Niðurlag 

Í stuttu máli sýnir rannsóknin að víða er pottur brotinn í faglegri umsýslu sveitar-

félaganna í fræðslumálum.  Sveitarfélög hafa ekki öll sett sér skólastefnu og þau 

sem hafa gert það nota hana ekki öll sem það stefnumarkandi verkfæri sem hún 

á að vera. Skólastefna á að marka framtíðarsýn og veita aðhald í báðar áttir: 

skólunum til að tryggja að fram fari gott og árangursríkt skólastarf og sveitar-

stjórnum til að tryggja að nauðsynlegur mannafli, aðbúnaður og þjónusta sé til 

staðar og mati og eftirliti sé sinnt á viðunandi hátt.  Reyndin er sú að ákvarðanir 

eru stundum handahófskenndar og virðist það vera raunin niður alla umboðs-

keðjuna, frá ráðuneyti til fræðslunefnda. Þrátt fyrir góðan vilja og metnað 

sveitarfélaganna til að standa sig vel í rekstri grunnskólans skortir víða fag-

þekkingu. Sveitarfélögin eru flest of smá til að geta haldið úti öflugri fræðslu-

þjónustu, þar sem sérfræðiþjónustu, mati og eftirliti er sinnt á markvissan hátt til 

að tryggja gæði í skólastarfi.  
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Viðtalsrammi (fylgiskjal 1) 

Bakgrunnsspurningar um þátttakanda 

– Hversu lengi hefur þú verið í skóla-/fræðslunefnd? 

– Hvernig hefur aðkomu þinni  að skólamálum verið háttað? 

– Hefur þú menntun sem nýtist þér sem formanni fræðslunefndar? 

Skólastefna sveitarfélagsins 

– Hvernig var skólastefnan gerð?  Hverjir komu að gerð hennar? 

– Hvernig var aðkoma þín að gerð skólastefnu?   

– Þekkir þú skólastefnu sveitarfélagsins? 

– Getur þú nefnt dæmi um atriði úr skólastefnu sveitarfélagsins og hvernig því er 

framfylgt í skólanum? 

– Hvernig veistu hvort hún virkar? 

– Hversu oft er skólastefnan til umfjöllunar hjá sveitarstjórn? 

– Hvaða hlutverki finnst þér að skólastefnan eigi að gegna? 

Ákvarðanataka, ábyrgð og stefnumótun 

– Taka skólaráð og fræðslu-/skólanefndir virkan þátt í ákvarðanatöku 

varðandi skólamál?  

• Getur þú nefnt dæmi um ákvarðanatöku sem fræðslunefnd/skólanefnd hefur 

tekið þátt í varðandi skólamál? 

– Eru stefnumál sveitarfélagsins (t.d. í umhverfismálum, o.fl.) virk í stefnu 

skólans?   

– Hvernig er samskipti formanns fræðslunefndar við skólastjóra/sviðsstjóra/-

fræðslustjóra? 

• formleg, óformleg? 

Fylgiskjal 1 Fylgiskjal 1 
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• stjórnandi, leiðtogi?   

– Er samvinna skólastjóra og næsta yfirmanns náin? 

– Er samráð þeirra formlegt/óformlegt (formlegt: fastir fundir; óformlegt: 

símtöl, tölvupóstur, óformlegir fundir) 

– Leitar skólastjóri liðsinnis vegna frávika, eða almennt vegna ákvarðana-

töku?  Hvað þarf til að skólastjóri leiti aðstoðar?  

– Getur þú nefnt dæmi um stefnumál sveitarfélagsins sem birtist einnig í 

skólastefnu? 

– Beitir sveitarfélagið sér fyrir því að auka menntun starfsmanna skólans?  

• Hvetur sveitarfélagið til að starfsmenn afli sér formlegrar menntunar (t.d. með 

því að gera starfsmönnum kleift með e-m aðgerðum að stunda nám samhliða 

vinnu?) 

• Styrkir sveitarfélagið skólana vegna endurmenntunar með öðrum hætti en í 

gegnum launatengd gjöld?  

– Kynnir sveitarstjórn/fræðslunefnd sér niðurstöður prófa og rannsókna?   

– Kallar hún eftir umbótaáætlun skólastjóra?  

• Ef upp kemur kvörtun eða ábending (frá einstaklingum eða í formi niðurstaðna 

rannsókna/prófa), er þá fylgst með því hvort umbætur eru gerðar? 

• Hvernig er kallað eftir umbótum skólans, ef það er gert, og hvernig er þeim 

fylgt eftir?  

– Hvernig hafa ákvarðanir um niðurskurð verið teknar í sveitarfélaginu frá 

2008?  

• Hversu mikið hefur skólastjóri að segja um fjárhagsáætlun skólans?   

• Tekur hann beinan þátt í ákvörðun um fjármagn sem ætlað er til skólamála? 

• í formi beinnar aðkomu að fjárhagsáætlunargerð? 

• í formi niðurskurðartillagna? 

– Finnst þér sveitarfélögin hafa nægjanlega mikil áhrif á grunnskólann? 
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• Á hvaða hluta skólastarfs eiga sveitarfélögin að hafa áhrif? (fjármál, 

byggingar, tækni- og húsbúnað, mannaráðningar, fagleg málefni, 

o.s.frv.) 

– Finnst þér lagaramminn um grunnskólann of mikill/hæfilegur/of lítill? 

• Lög og reglugerðir. 

• Aðalnámskrá. 

– Hverju myndir þú vilja breyta varðandi áhrif sveitarstjórna á grunn-

skólann? 

– Telur þú að sveitarstjórnarmenn í þinni sveitarstjórn hafi almennt áhuga á 

grunnskólamálum?  Hvers vegna?/Hvers vegna ekki? 
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Spurningakönnun (fylgiskjal 2) 

Áhrif sveitarstjórna á starf grunnskóla 

I. Bakgrunnur svaranda og sveitarfélag 

1. Kyn svaranda 

 Karl. 

 Kona. 

  

2. Aldur svaranda 

 60 ára eða eldri. 

 45  59 ára. 

 35  44 ára. 

 28  34 ára. 

 27 ára eða yngri. 

  

3. Hversu fjölmennt er sveitarfélagið 

 500 manns eða færri. 

 501  1 þús. manns. 

 1.001 - 2 þús. manns. 

 2.001  5 þús. manns. 

 5.001  10 þús. manns. 

 10.001.  35 þús. manns. 

 Yfir 35 þús. manns. 

  

4. Hversu margir leikog grunnskólar eru samanlagt í sveitarfélaginu? 

 Einn. 

 Tveir. 

 Þrír. 

 Fjórir. 

 Fimm. 

 Sex eða fleiri. 

Fylgiskjal 2 
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 Það er enginn leik eða grunnskóli í sveitarfélaginu. 

 

5. Hvaða embættismaður er næsti yfirmaður skólastjóra? 

 Fræðslustjóri. 

 Sviðsstjóri. 

 Fræðslufulltrúi/skólafulltrúi. 

 Sveitarstjóri. 

 Oddviti. 

 Annar. (Vinsamlega tilgreinið) 

 

6. Ef annar yfirmaður skólastjóra en sveitarstjóri er til staðar, hvaða mála-

flokkum stýrir hann? Vinsamlega hakið við alla þá möguleika sem við 

eiga. 

 Fræðslumálum/skólamálum. 

 Félagsþjónustu. 

 Menningarmálum. 

 Æskulýðsmálum. 

 Íþróttamálum. 

 Atvinnumálum. 

 Öðrum. Vinsamlega tilgreinið. 

 

7. Í hvers konar málum leitar skólastjóri almennt liðsinnis sveitarfélagsins 

(yfirmanns skólamála, fræðslu/skólanefndar, sveitarstjórnar eða 

sveitarstjóra). Vinsamlega hakið við alla möguleikana sem við eiga. 

 Fjármálum. 

 Starfsmannamálum. 

 Stefnumótun. 

 Málum tengdum húsnæði. 

 Málum tengdum skólaakstri. 

 Öðrum (vinsamlega tilgreinið). 
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8. Hefur skólastjóri aðgang að sérfræðiþjónustu/ráðgjöf á vegum 

sveitarfélagins? 

 Nei, það er enginn aðgangur að sérfræðiþjónustu/ráðgjöf. 

 Já, að sérfræðingum sveitarfélagins. 

 Já, að verktökum á vegum sveitarfélagsins. 

 Já, að samblöndu af sérfræðum og verktökum á vegum sveitar-

félagsins. 

 Já, að sérfræðiþjónustu í byggðasamlagi sem sveitarfélagið tekur  

þátt í. 

 Já, að aðkeyptri sérfræðiþjónustu frá öðru sveitarfélagi. 

 Annað (Vinsamlega tilgreinið). 

 

9. Hvernig hafa ákvarðanir um niðurskurð í fræðslumálum verið teknar í 

sveitarfélaginu síðan árið 2008? 

 Það hefur enginn niðurskurður orðið. 

 Skólastjóri vinnur eftir rammaáætlun og sveitarstjórn ákveður  

heildarupphæð. 

 Skólastjóra hefur verið gert að koma með rökstuddar tillögur um   

sparnað áður en hafist er handa um fjárhagsáætlunargerð. 

 Skólastjóri og næsti yfirmaður hans vinna saman að sparnaðar-

tillögum og móta þær í sameiningu. 

 Sveitarstjórn ákveður fjárhagsáætlun og ákveður upphæðir ein-

stakra liða fjárhagsáætlunar. 

 Annað (vinsamlega tilgreinið). 
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II. Skólastefna 

10. Hefur skólastefna sveitarfélagsins verið samþykkt af sveitarstjórn/-

bæjarstjórn? 

 Já. 

 Nei. 

 Hún er í smíðum. 

Næstu spurningar eiga við ef skólastefna hefur verið sett í sveitarfélaginu. 

11. Hverja af eftirfarandi þáttum skólastarfs telur þú að skólastefna hafi 

áhrif á? Vinsamlega hakið við alla þá möguleika sem við eiga. 

 Kennsluhætti. 

 Foreldrasamstarf. 

 Val á starfsmönnum. 

 Stjórnunarhætti í skólanum. 

 Annað (Vinsamlega tilgreinið). 

 

12. Hvernig tryggir sveitarfélagið að skólastefna sé virk? Vinsamlega hakið 

við alla viðeigandi þætti. 

 Sveitarfélagið hefur sett fram áætlun um framkvæmd stefnunnar. 

 Sveitarfélagið hefur sett fram áætlun um það hvernig hún fylgist með  

framkvæmd skólastefnunnar. 

 Fræðslu/skólanefnd kynnir sér skólanámskrá skólans/skólanna. 

 Einstök markmið skólastefnunnar eru tímasett. 

 Fræðslu/skólanefnd kynnir sér niðurstöður kannana á skólastarfi og 

ber saman við markmið skólastefnu. 

 Ákvæði eru í skólastefnunni um reglulega endurskoðun hennar. 

 Á annan hátt. Vinsamlega tilgreinið hvernig. 
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13. Hvernig fylgist sveitarstjórn/skólanefnd með framkvæmd 

skólastefnunnar? 

  Svar: 

 

14. Hversu oft er skólastefna sveitarfélagsins til umfjöllunar í skóla/-

fræðslunefnd? 

 Annað hvert ár. 

 Einu sinni á ári. 

 Tvisvar á ári. 

 Oftar en tvisvar á ári. 

 Aldrei eftir að hún var samþykkt. 

 Skólastefna hefur ekki komið til tals hjá skóla/fræðslunefnd. 

 Stutt er síðan skólastefna var samþykkt og tíðni endurskoðunar/-

umfjöllunar hefur ekki verið ákveðin. 

 

15. Kynnir skóla/fræðslunefnd sér niðurstöður kannana sem gerðar eru í 

skólanum? Vinsamlega hakið við það sem við á. 

 Nei. 

 Já, niðurstöður samræmdra könnunarprófa. 

 Já, niðurstöður innra mats (viðhorfskannanir foreldra, nemenda,  

starfsfólks, o.fl.). 

 Já, ytra mat mennta og menningarmálaráðuneytisins. 

 Já, mats á skólastarfi sem gert hefur verið á vegum sveitarfélagsins  

sjálfs. 

 Já, kannanir Rannsókna og greininga á líðan og högum nemenda. 

 Já, niðurstöður annarra kannana (Vinsamlega tilgreinið). 

  

16. Fylgir fræðslu/skólanefnd niðurstöðum kannana eftir? 

 Nei, hún fylgir þeim ekki eftir. 
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 Já, með viðræðum við stjórnendur skóla. 

 Já, með áætlun frá skólastjóra um úrbætur/umbætur. 

 Já, með öðrum hætti (Vinsamlega tilgreinið). 

 

III. Gerð skólastefnu 

 

17. Hvenær var núverandi skólastefna sveitarfélagins unnin? 

 2012. 

 2011. 

 2010. 

 2009. 

 2008. 

 2007. 

 2006. 

 2005 eða fyrr. 

 

18. Við gerð skólastefnu: Hversu mikið eða lítið nýttist ykkur Handbók um 

gerð skólastefnu sem Samband íslenskra sveitarfélaga hefur gefið út? 

 Mjög mikið. 

 Mikið. 

 Lítið. 

 Mjög lítið. 

 Nýttum ekki handbókina við gerð skólastefnu. 

Vinsamlega komið með athugasemdir/ábendingar ef einhverjar eru.  
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19. Við gerð skólastefnu: Hversu mikið eða lítið nýttist ykkur Sameiginleg  

framtíðarsýn fyrir grunnskólastarfið 20072020 sem unnin var af FG, SÍ 

og Sambandi íslenskra sveitarfélaga? 

 Mjög mikið. 

 Mikið. 

 Lítið. 

 Mjög lítið. 

 Nýttum ekki sameiginlegu framtíðarsýnina við gerð skóla-

stefnunnar. 

Vinsamlega komið með athugasemdir/ábendingar ef einhverjar eru.  

 

20. Við gerð skólastefnu: Hversu mikið eða lítið nýttust ykkur námskeið fyrir 

skólanefndir sem Samband íslenskra sveitarfélaga hefur staðið fyrir? 

 Mjög mikið. 

 Mikið. 

 Lítið. 

 Mjög lítið. 

 Námskeiðin nýttust ekki við gerð skólastefnunnar. 

Vinsamlega komið með athugasemdir/ábendingar ef einhverjar eru.  

21. Nýtti sveitarfélagið sér utanaðkomandi aðstoð við gerð 

skólastefnunnar? 

 Já. 

 Nei. 

 

22. Ef já, hvert var hún sótt og í hverju fólst hún? 

Svar: 

 

 Kærar þakkir fyrir þátttökuna! 


