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Ágrip
Með nýjum leik- og grunnskólalögum árið 2008 var sveitarfélögum heimilað
að reka saman leik- og grunnskóla undir stjórn eins skólastjóra sem ekki var
hægt samkvæmt eldri lögum. Nokkur sveitarfélög hafa nýtt sér þessa
heimild og sameinað leikskóla og grunnskóla í eina stofnun. Meginmarkmið
þessarar rannsóknar var að fá fram viðhorf skólastjórnenda og starfsmanna
skóla til samreksturs leik- og grunnskóla m.a. í ljósi stofnanamenningar.
Leitað var eftir mati þeirra á því hver er helsti ávinningur rekstrarformsins
og hverjar eru helstu hindranirnar, hvernig samstarfi er háttað og hvernig
stuðlað er að samfellu í námi nemenda.
Rannsóknin er eigindleg og gagna var aflað með einstaklingsviðtölum við
tíu starfsmenn og stjórnendur í tveimur samreknum leik- og grunnskólum
vorið 2013. Skólarnir eru annars vegar staðsettir í stóru sveitarfélagi og hins
vegar litlu sveitarfélagi. Annar skólinn hefur starfað sem leik- og grunnskóli
frá því að hann hóf starfsemi sína fyrir þremur árum en hinn skólinn varð til
við sameiningu nokkurra minni skóla fyrir um fjórum árum. Til þátttöku voru
valdir starfsmenn sem vinna með nemendum á mörkum skólastiganna.
Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að viðmælendur eru
allir mjög hlynntir samrekstri leik- og grunnskóla og sjá ýmsan ávinning með
rekstri slíkra skóla. Markviss samvinna 5 ára leikskólanemenda og 6 ára
grunnskólanemenda stuðlar að samfellu í námi þeirra og það verður lítið
mál fyrir þá að færast á milli skólastiga. Menning skólanna einkennist af
jákvæðni, virðingu, vináttu og miklu samstarfi nemenda, starfsmanna og
foreldra. Starfsmannahópurinn verður öflugri þar sem fleiri koma saman
með ólíka reynslu, menntun og færni. Fjárhagslegur ávinningur er einhver
og þá sérstaklega ef skólinn er í einu húsi þar sem hægt er að samnýta alla
aðstöðu. Hindranir felast í ólíkum kjarasamningum starfsmanna og ef
húsnæði er ekki sameiginlegt með skólastigunum.
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Abstract
,,Everybody profits“
The attitude of employees of two schools towards operating preschools
and elementary schools jointly
With the new acts on preschools and compulsory school in 2008,
communities were authorized to operate preschools and elementary
schools jointly under one management, which had not been possible under
the previous laws. A few communities have taken advantage of this
authorization and merged a preschool and an elementary school into a
single institution. The main objective of this research was to get the
managers‘ and employees‘ opinion on joint operation of preschool and
elementary school, among other things, with regard to institutional culture.
They were asked about their assessment of the main advantages of this
operating method and the main obstacles, as well as about how they
cooperate and promote continuum in the students’ education.
This is a qualitative research and the data was collected by individual
interviews with ten employees and managers of two jointly operated
elementary and preschools, in the spring of 2013. The schools are located in
a large community, on the one hand, and in a small community, on the
other. One of the schools has been operated as a joined elementary and
preschool since it was founded three years ago but the other one was
established when a few smaller schools merged about four years ago.
Employees who work with students on the border of the two levels were
selected for participation.
The main conclusions of the research show that all the people
interviewed are in favor of operating a preschool and elementary school
jointly and see various advantages in operating schools of this kind.
Purposeful cooperation of 5 years old preschoolers and 6 years old
elementary school students promotes a continuum in their education and
makes the shift to the next school level easy for them. The culture of these
schools is characterized by positive thinking, respect, friendship and
extensive cooperation between students, employees and parents. The
group of employees becomes stronger because it consists of more people
with different experiences, education and skills. There is also some financial
gain, especially if the whole school uses a single building where all facilities
can be shared. Obstacles are created by different wage agreements of the
employees and school buildings if they are not shared by both levels.
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1

Inngangur

Viðfangsefni þessarar rannsóknar eru viðhorf skólastjórnenda og
starfsmanna skóla til samrekstrar leik- og grunnskóla í einni stofnun. Þetta
nýlega rekstrarform er ein af þeim fjölmörgu breytingum sem hafa orðið á
íslensku skólastarfi á síðastliðnum árum og áratugum. Tæp tuttugu ár eru
síðan leikskólinn var skilgreindur sem fyrsta skólastigið eða árið 1994 og
hann fékk sína fyrstu aðalnámskrá árið 1985 (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012;
Lög um leikskóla nr. 78/1994). Frá upphafi hefur rekstur leikskóla verið á
ábyrgð sveitarfélaga og í skólunum fer fram metnaðarfullt starf með blöndu
af leik- og námi. Þegar leikskólagöngu barna lýkur tekur við næsta skólastig
sem er grunnskólinn en hann nær yfir 10 ára tímabil. Þar halda börnin áfram
leið sinni um menntaveginn. Árið 1996 var grunnskólinn fluttur frá ríki til
sveitarfélaga og þar með var allur rekstur leik- og grunnskóla kominn í
hendur sveitarfélaganna. Margir litu á það sem góðan kost að fá yfirstjórn
skólamála nær daglegu starfi því þá yrði skólaþjónustan öflugri.
Einstaklingsmiðað nám og skóli fyrir alla eru dæmi um nýlegar áherslur í
skólakerfinu en samkvæmt leik- og grunnskólalögum er lögð rík áhersla á að
komið sé til móts við þarfir hvers og eins einstaklings á þeirra forsendum
(Lög um grunnskóla nr. 91/2008, Lög um leikskóla nr. 90/2008). Einsetning
grunnskólans, lenging skóladagsins og breyttar áherslur og kröfur í
skólastarfinu hafa kallað á fleira starfsfólk og aukið skólahúsnæði.
Með nýjum leik- og grunnskólalögum árið 2008 var sveitarfélögum
heimilað að reka saman leik- og grunnskóla undir stjórn eins skólastjóra sem
ekki var hægt samkvæmt eldri lögum. Nokkur sveitarfélög hafa nýtt sér
þessa heimild og sameinað leiksskóla og grunnskóla í eina stofnun. Með því
hafa sum þeirra séð ákveðna hagræðingarmöguleika (Guðfinna
Harðardóttir, 2010). Nú þegar nokkur reynsla er komin á samrekstur
skólastiganna er fróðlegt að vita hvernig þetta fyrirkomulag er að koma út
með því að kanna hver sé helsti ávinningur þess og hverjar séu helstu
hindranirnar. Þetta er hægt að skoða m.a. út frá sjónarhóli nemenda,
foreldra, starfsmanna og sveitarstjórnarmanna en ég hef kosið að skoða
þetta út frá sjónarhóli starfsmanna og stjórnenda með hliðsjón af
stofnanamenningu skólanna. Jafnframt hef ég ákveðið að skoða hvaða áhrif
samrekstur hefur á samfellu í námi nemenda þegar þeir flytjast á milli
skólastiga.
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Kveikjan að þessu verkefni er sú að ég var skólastjóri við samrekinn leikog grunnskóla til tveggja ára og er því mjög áhugasamur um þetta
fyrirkomulag. Talsvert er til af gögnum um sameiningar skóla en lítið hefur
verið ritað um reynsluna af því að reka saman þessi tvö skólastig. Með
þessu verkefni er ætlunin að bæta úr því.

1.1 Markmið rannsóknar
Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að fá fram viðhorf skólastjórnenda
og starfsmanna skóla til samreksturs leik- og grunnskóla. Fengið er álit
þeirra á því hvaða tækifæri þeir sjái felast í þessu fyrirkomulagi og hvaða
hindranir þurfi að yfirstíga. Áhersla er lögð á að skoða hvernig hópi ólíkra
starfsmanna gengur að vinna þvert á skólastig og hvaða áhrif samrekstur
hefur á samfellu í námi nemenda þegar þeir flytjast á milli skólastiga.
Þess er vænst að niðurstöður þessarar rannsóknar verði til þess að varpa
ljósi á það hvað þurfi til þess að auðvelda samvinnu á milli skólastiga og
hvaða hindranir eru í vegi fyrir því að vel gangi. Gott samstarf allra er
forsenda þess að hægt sé að byggja upp skólastarf þar sem ánægja ríkir
meðal starfsmanna, nemenda og alls skólasamfélagsins. Niðurstöðurnar
geta einnig orðið gott innlegg í umræðu fræðsluyfirvalda sem eru að skoða
sameiningar leik- og grunnskóla eða þeirra sveitarfélaga sem hyggjast
byggja nýja skóla á þessari hugmyndafræði.

1.2 Rannsóknarspurningar
Lagt var upp með eina meginspurningu ásamt nokkrum undirspurningum.
Rannsóknarspurningin er:
Hver er helsti ávinningur samrekstrar leik- og grunnskóla að mati
stjórnenda og starfsmanna og hverjar eru helstu hindranirnar?
Undirspurningarnar eru:
Líta starfsmenn beggja skólastiga á sig sem hluta af einum
starfsmannahópi?
Hvernig er samstarfi á milli skólastiga háttað?
Hvernig er stuðlað að samfellu í námi nemenda þegar þeir flytjast af
leikskólastigi yfir á grunnskólastig?

1.3 Uppbygging ritgerðar
Ritgerðin skiptist í sex kafla auk formála og ágrips. Í inngangi er sagt lauslega
frá nokkrum breytingum sem hafa orðið á leik- og grunnskólastarfi á
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undanförnum árum með nýjum lögum og aðalnámskrám sem hafa m.a.
opnað á samrekstur leik- og grunnskóla. Þá er gerð grein fyrir markmiði og
afmörkun viðfangsefnisins og rannsóknarspurningar kynntar.
Í öðrum kafla er rannsóknin sett í fræðilegt samhengi. Í fyrsta hluta hans
er sagt frá uppbyggingu íslenska skólakerfisins. Í öðrum hluta er fjallað um
upphaf skólastarfs og stjórnskipulag skóla, almennt um þá ytri umgjörð sem
leik- og grunnskólar starfa eftir s.s. lög, reglugerðir og aðalnámskrá. Fjallað
er um innra starf skólastiganna og samfellu í námi nemenda á milli
skólastiga. Í lok annars hluta er fjallað um leik- og grunnskóla undir stjórn
eins skólastjóra og teknar saman tölulegar upplýsingar um fjölda þeirra. Í
þriðja hluta er sérstaklega fjallað um starfsmannahóp leik- og grunnskóla og
störf sem þar eru innt af hendi. Skoðaðir eru þætti sem hafa áhrif á
starfsmenn s.s. samstarf á milli skólastiga og menningu skóla.
Í þriðja kafla er sagt frá rannsóknaraðferð, þátttakendum og hvernig
öflun gagna fór fram. Fjallað er um gagnaúrvinnslu þar sem
rannsóknarniðurstöðurnar eru flokkaðar niður í þemu og útskýrt hvað haft
er að leiðarljósi við túlkun niðurstaðna og hvernig réttmætis er gætt í
rannsóknarniðurstöðum.
Í fjórða kafla er skýrt frá niðurstöðum rannsóknarinnar varðandi helstu
tækifæri og hindranir við það að reka saman leik- og grunnskóla að mati
stjórnenda og starfsmanna tveggja skóla. Niðurstöður úr viðtölum eru
flokkaðar niður í sex meginþætti, þemu.
Í fimmta kafla eru umræður um helstu niðurstöður rannsóknarinnar og
ályktanir rannsakanda settar fram.
Í sjötta kafla eru lokaorð og samantekt á efninu út frá
rannsóknarspurningunum. Í lokin er heimildaskrá og viðauki með
viðtalsrömmum og bréfum sem voru send viðmælendum vegna þátttöku og
samþykkis.
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2

Bakgrunnur rannsóknarinnar

Til að fjalla um samrekstur leik- og grunnskóla er mikilvægt að skoða
bakgrunn beggja skólastiganna og sjá hvar hann er líkur og hvar hann er
ólíkur. Þessi tvö skólastig eru mikilvægir hlekkir í þeirri keðju sem myndar
menntakerfið okkar. Hér á landi hafa leikskólar og grunnskólar lengst af
verið reknir í aðskildum stofnunum með ólíkum áherslum. Samstarf
skólastiganna var lengi vel lítið og sumstaðar ekki neitt en það hefur aukist
til muna undanfarin ár og sum sveitarfélög eru farin að reka saman leik- og
grunnskóla undir stjórn eins skólastjóra.
Bakgrunnskaflanum er skipt upp í fjóra undirkafla. Í þeim fyrsta er fjallað
um uppbyggingu íslenska skólakerfisins í heild sinni. Annar kaflinn fjallar um
leik- og grunnskóla almennt þar sem stiklað er á stóru um sögu skólastarfs,
hvernig stjórnskipulagi skóla og stefnumörkun er háttað, fjallað um innra
skipulag skólastiganna og samfelluna á milli þeirra. Einnig er sagt frá því
hvað samreknir leik- og grunnskólar eru orðnir margir í dag og hver þróunin
hefur verið á síðustu árum. Þriðji kaflinn fjallar um starfsmannahóp leik- og
grunnskóla, störf innan skóla, samstarf og skólamenningu og í fjórða og
síðasta undirkaflanum er stutt samantekt á bakgrunni rannsóknarinnar.

2.1 Uppbygging íslenska skólakerfisins
Mennta- og menningarmálaráðuneytið fer með yfirstjórn menntamála á
Íslandi og setur málaflokknum lög og reglugerðir. Leikskólastigið er fyrsta
skólastigið og er fyrir börn undir skólaskyldualdri (Lög um leikskóla nr.
90/2008). Á því ári sem börn verða 6 ára hefst 10 ára grunnskólaganga
þeirra (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Þegar grunnskólanámi lýkur tekur
við þriðja skólastigið sem er fjögurra ára framhaldsskólanám. Þeir sem hafa
lokið grunnskólanámi eða hafa náð 16 ára aldri eiga rétt á að hefja nám í
framhaldsskóla. Þeir eiga jafnframt rétt á því að stunda nám í
framhaldsskóla til 18 ára aldurs vegna fræðsluskyldu við ólögráða
nemendur. Því lýkur með lokaprófi, s.s. framhaldsskólaprófi,
starfsréttindaprófi, stúdentsprófi eða öðrum skilgreindum námslokum sem
geta veitt ákveðin starfsréttindi og/eða opnað leiðir til frekara náms (Lög
um framhaldsskóla nr. 92/2008). Að lokum tekur háskólastigið við af
framhaldskólanámi en þar geta nemendur lokið námi á ýmsum stigum, frá
diplóma námi upp í doktorspróf (Lög um opinbera háskóla nr. 85/2008;
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Mennta‐ og menningamálaráðuneytið, e.d.a). Á mynd 1 má sjá hina
lagskiptu uppbyggingu skólakerfisins.
Ráðuneytið gefur út aðalnámskrár á leik‐, grunn‐ og framhaldsskólastigi
sem byggja á lögum um viðkomandi skólastig. Með þeim er lagður grunnur
að þeim menntaáherslum sem skulu ríkja hverju sinni. Í framhaldi af útgáfu
nýrra menntalaga árið 2008 voru gefnar út nýjar aðalnámskrár. Í þeim
birtist ný menntastefna sem er sett saman úr sex grunnþáttum: læsi,
sjálfbærni, lýðræði, jafnrétti, heilbrigði og velferð og sköpun. Sveitarfélögin
bera ábyrgð á starfsemi leik‐ og grunnskóla og þeim ber að fylgja eftir öllum
þeim stefnumörkunum sem ráðuneytið setur í skólamálum. Þau eiga að
setja sér almenna stefnu um leik‐ og grunnskólahald í sínu sveitarfélagi,
svokallaða skólastefnu, og kynna fyrir íbúum þess. Hver skóli skrifar sína
skólanámskrá með sínum áherslum sem byggir á skólastefnu viðkomandi
sveitarfélags, lögum, reglugerðum og aðalnámskrá (Lög um framhaldsskóla
nr. 92/2008; Lög um grunnskóla nr. 91/2008; Lög um leikskóla nr. 90/2008;
Mennta‐ og menningamálaráðuneytið, e.d.b).

Mynd 1. Uppbygging íslenska skólakerfisins (Mennta‐ og
menningamálaráðuneytið, e.d.a)
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Nú verður sjónum beint að þeim skólastigum sem hér eru til umfjöllunar
en það eru leik- og grunnskólar.

2.2 Leik- og grunnskólar
Leik- og grunnskólar eiga sér langa sögu og verður stiklað á stóru um það
þegar fyrstu skólarnir tóku til starfa hér á landi. Stjórnskipulag skóla er
skoðað eins og það lítur út í dag fyrir bæði skólastigin og hvernig það hentar
samreknum skólum. Stjórnskipulag skóla gefur okkur góða mynd af hinni
ytri umgjörð þessara stofnanna en innra starfið er leitt áfram af
starfsmönnum skólanna. Innra starf leik- og grunnskóla er skoðað með tilliti
til samfellu á milli skólastiga. Leik- og grunnskólar eru nokkuð margir hér á
landi og í kaflanum; Fjöldi samrekinna leik- og grunnskóla á Íslandi, er tekið
saman yfirlit yfir fjölda leikskóla, grunnskóla og samrekinna leik- og
grunnskóla á Íslandi skólaárið 2012-2013.

2.2.1 Upphaf skólastarfs
Saga leik- og grunnskólahalds hér á landi hefst á fyrri hluta 18. aldar. Fyrsti
barnaskólinn var stofnaður í Reykjavík árið 1830 og var einkaskóli. Þar
byrjuðu 15 börn nám og voru kenndar 30 kennslustundir á viku. Á þessum
tíma voru íbúar Reykjavíkur um 500 talsins. Árið 1852 hófst skólastarf á
Eyrarbakka og á Stokkseyri. Byggt var timburhús á Eyrarbakka fyrir skólann
en á Stokkseyri var húsnæði fengið að láni. Barnaskólinn á Eyrarbakka og
Stokkseyri er elsti barnaskólinn sem enn er starfandi á landinu (Árelíus
Níelsson, 1952; Árni Daníel Júlíusson, 2003; Loftur Guttormsson, 2008). Árið
1907 tóku gildi fyrstu almennu barnafræðslulögin. Með lögunum varð
fræðsluskyldu komið á til 10 ára aldurs og áttu þá börn að vera nokkurn
veginn læs og skrifandi. Fyrsta námskrá fyrir barnaskóla kom síðan út árið
1929 (Loftur Guttormsson, 2008; Lög um fræðslu barna nr. 59/1907).
Saga leikskólastarfs á Íslandi er talsvert yngri og hétu leikskólar áður
dagvistarheimili. Fyrstu barnaheimilin í Reykjavík voru stofnuð á þriðja
áratug 20. aldar og fyrstu lög um dagvistarheimili eru frá árinu 1973 og
fjölluðu mest um hlutdeild ríkisins í byggingu og rekstri þeirra (Gerður G.
Óskarsdóttir, 2012; Lög um hlutdeild ríkisins í byggingu og rekstri
dagvistunarheimila nr. 29/1973). Uppeldisáætlun fyrir dagvistarheimili,
markmið og leiðir var fyrsta eiginlega námskrá fyrir leikskólastigið en hún
kom út árið 1985 (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012; Menntamálaráðuneytið,
1985). Fyrsta heildarlöggjöfin um leikskólastigið komu út árið 1991 og þá
tóku leikskólar við af dagvistarheimilum og dagheimilum. Þessi lög fjölluðu
bæði um faglega- og rekstrarlega þætti leikskóla. Forstöðumaðurinn heitir í
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lögunum leikskólastjóri og stýrir starfi skólans í umboði rekstraraðila og
skulu starfsmenn hafa fóstrumenntun. Í lögunum er tilgreint að leikskólinn
skuli stuðla að því í samráði við grunnskóla að eðlileg tengsl skapist á milli
skólastiganna (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012; Lög um leikskóla nr. 48/1991).
Árið 1994 komu út ný lög um leikskóla og þá var leikskólinn skilgreindur sem
fyrsta skólastigið. Ekki var lengur talað um fóstrur heldur um
leikskólakennara (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012; Lög um leikskóla nr.
78/1994).
Nú verður vikið að nútímanum og fjallað um stjórnskipulag leik- og
grunnskóla eins og það er í dag og jafnframt komið inn á stefnumörkun og
mat.

2.2.2 Stjórnskipulag og stefnumörkun
Menntamálaráðherra fer með yfirstjórn leik- og grunnskóla og setur þeim
lög, reglugerðir og aðalnámskrár. Hlutverk ráðuneytisins gagnvart
skólastigunum er umfangsmikið. Það hefur ákveðna eftirlitsskyldu gagnvart
gæðum skólastarfs og að sveitarfélög uppfylli allar þær skyldur sem starfinu
fylgja samkvæmt lögum og reglugerðum. Ráðuneytið sér um ýmis konar
upplýsingaöflun og miðlun, styður við þróunar- og umbótarstarf og
úrskurðar í ágreiningsmálum sem kunna að koma upp. Til
grunnskólans
leggur ráðuneytið jafnframt til námsgögn. Ráðherra leggur fram skýrslu um
framkvæmd leik- og grunnskólahalds á þriggja ára fresti (Lög um leikskóla
nr. 90/2008, 3. gr.; Lög um grunnskóla nr. 91/2008, 4. gr.).
Samkvæmt 4 gr. leikskólalaga (nr. 90/2008) og 5. gr. grunnskólalaga (nr.
91/2008) er rekstur almennra leik- og grunnskóla á ábyrgð og kostnað
sveitarfélaga. Þau bera ábyrgð á heildarskipan skólahalds, húsnæði og
búnaði, sérúrræðum, sérfræðiþjónustu og mati og eftirliti. Sveitarfélög eiga
að hafa forystu um að tryggja börnum leikskóladvöl þó svo að á því stigi sé
ekki skólaskylda (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Í leikskólalögum (4. gr.) er
tilgreint að ákveðin nefnd skuli starfa í hverju sveitarfélagi sem kjörin er af
sveitarstjórn til að fara með málefni leikskóla í umboði þeirra. Í nefndinni
eiga einnig að sitja fulltrúar leikskólastjóra, starfsfólks leikskóla og foreldra
sem hafa málfrelsi og tillögurétt. Í grunnskólalögum (6. gr.) er nefndin
kölluð skólanefnd og skal hún fara með málefni grunnskóla í umboði
sveitastjórna. Hlutverk skólanefnda er margþætt. Þær hafa m.a. ákveðnum
eftirlitshlutverkum að gegna, staðfesta áætlanir skóla og geta komið með
tillögur um umbætur varðandi skólastarfið, húsnæði og búnað. Í
skólanefndum sitja fulltrúar sveitarstjórnar, auk áheyrnarfulltrúa frá
foreldrum, kennurum og skólastjórum. Í flestum sveitarfélögum er ein
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sameiginlega skólanefnd fyrir leik- og grunnskóla m.a. vegna aukins
samstarfs skólastiganna, samreksturs leik- og grunnskóla og áherslu á
fljótandi skil skólastiga. Í nokkrum sveitarfélögum eru nefndirnar enn
aðgreindar og heita annars vegar leikskólanefnd og hins vegar skólanefnd
eins og í Kópavogsbæ og Garðabæ (Garðabær, e.d., Kópavogsbær, e.d.). Í
mörgum stærri sveitarfélögum eru skólaskrifstofur þar sem eru starfandi
fræðslustjórar en í þeim minni er næsti yfirmaður skólastjóra oftast nær
sveitarstjóri.
Í leikskólum skulu starfa foreldraráð þar sem að minnsta kosti þrír
foreldrar sitja ásamt skólastjóra. Hlutverk ráðsins er að gefa umsagnir til
leikskóla og skólanefndar um skólanámskrá og aðrar áætlanir skólans og
fylgjast með því hvernig þessar áætlanir eru framkvæmdar. Foreldraráð
hefur umsagnarétt um allar meiriháttar breytingar á starfi skólans s.s. er
varða sameiningu við aðra skóla, byggingamál og þess háttar (Lög um
leikskóla nr. 90/2008, 11. gr.). Í grunnskólum skulu starfa skólaráð sem er
samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélagsins. Í skólaráði eru níu
einstaklingar, skólastjóri, tveir kennarafulltrúar, einn fulltrúi annars
starfsfólks, tveir fulltrúar nemenda, tveir fulltrúar foreldra og einn fulltrúi
grenndarsamfélagsins. Hlutverk ráðsins er að taka þátt í stefnumörkun fyrir
skólann og mótun sérkenna hans og fjalla um allar starfs- og
rekstraráætlanir skólans. Einnig skal skólaráð fá til umsagnar allar
meiriháttar breytingar á skólahaldi áður en endanlegar ákvarðanir um þær
eru teknar (Lög um grunnskóla nr. 91/2008, 8. gr.). Skólaráð kom í stað
kennararáðs sem var í eldri grunnskólalögum. Þar sem leik- og grunnskólar
eru samreknir getur sveitarstjórn samkvæmt lögum beggja skólastiganna
ákveðið að foreldraráð leikskóla og skólaráð grunnskóla starfi sameiginlega í
einu skólaráði (Lög um leikskóla nr. 90/2008, 28. gr.; Lög um grunnskóla nr.
91/2008, 45. gr.). Ekkert segir um það í lögum eða reglugerðum hvort að
fulltrúar foreldra eða starfsmanna eigi að tilheyra öðru hvoru stiginu eftir
ákveðnum reglum. Það er því í höndum þeirra hvernig þeir velja sína fulltrúa
í skólaráð.
Skólastjórar skulu starfa í leik- og grunnskólum og bera þeir ábyrgð á
starfsemi þeirra gagnvart sveitarstjórn. Í leikskólum heitir hann
leikskólastjóri (Lög um leikskóla nr. 90/2008, 5. gr.) en í grunnskólum heitir
hann skólastjóri (Lög um grunnskóla nr. 91/2008, 7. gr.). Í samreknum leikog grunnskólum er hann oftast nær nefndur skólastjóri. Samkvæmt
leikskólalögum (nr. 90/2008) stjórnar leikskólastjóri daglegum rekstri og
starfi leikskóla og gætir þess að starfið sé í samræmi við lög, reglugerðir,
aðalnámskrá, skólanámskrá og önnur fyrirmæli. Hann á að stuðla að
samstarfi milli foreldra, starfsfólks og annara fagmanna sem koma að
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skólastarfinu. Samkvæmt grunnskólalögum (nr. 91/2008) er skilgreiningin á
starfi skólastjóra svipuð og skilgreiningin á starfi leikskólastjóra. Því til
viðbótar segir að skólastjóri eigi að gera tillögu til sveitarstjórnar um
fyrirkomulag stjórnunar í grunnskóla með tilliti til þarfa hans.
Skólastjórnendur í leik- og grunnskólum eru mismargir. Það fer m.a. eftir
stærð skóla en engin fyrirmæli eru um það í lögum, reglugerðum eða
kjarasamningum hvort eða hvenær fleiri stjórnendur skulu starfa í skólum.
Hins vegar er tilgreint í kjarasamningum hvernig skólastjórar,
leikskólastjórar, deildarstjórar grunnskóla og aðstoðarskólastjórar raðast í
launaflokka miðað við fjölda nemenda (Samband íslenskra sveitarfélaga,
e.d.c, e.d.d).
Samkvæmt leik- og grunnskólalögum (nr. 90/2008, 4. gr. og nr. 91/2008,
5. gr.) er sveitarfélögum skylt að setja almenna stefnu um skólahald og
kynna hana fyrir íbúum. Samband íslenskra sveitarfélaga hefur útbúið
ítarlega handbók um gerð skólastefnu sem er góður vegvísir fyrir þá sem
vinna skólastefnu fyrir sín sveitarfélög. Á heimasíðu sambandsins er að
finna skólastefnur 28 sveitarfélaga. Þar sést að flest sveitarfélögin eru með
eina sameiginlega skólastefnu fyrir leik- og grunnskólastigið en þó eru þrjú
sveitarfélög með skólastefnu í tveimur ritum fyrir sitthvort stigið,
Reykjavíkurborg, Kópavogsbær og Dalvíkurbyggð (Samband íslenskra
sveitarfélaga, e.d.).
Reglugerðir eru nánari útfærsla á lögum þar sem ákveðnir þættir eru
skilgreindir nánar. Nokkrar nýjar reglugerðir hafa verið gefnar út á
undanförnum árum sem byggja á leikskólalögum (nr. 90/2008) og
grunnskólalögum (nr. 91/2008). Eldri reglugerðir halda gildi þar til nýjar eru
gefnar út svo framarlega sem þær stangast ekki á við lögin. Reglugerð nr.
655/2009 um starfsumhverfi leikskóla fjallar um aðstöðu, búnað, slysa- og
öryggisvarnir í leikskólahúsnæði og á leikskólalóðum. Í 5. gr.
reglugerðarinnar er til að mynda upptalning á þeirri lágmarksaðstöðu sem
þarf að vera til staðar í hverjum leikskóla. Sambærileg reglugerð er til um
grunnskóla sem heitir Reglugerð um gerð og búnað grunnskólahúsnæðis og
skólalóða nr. 657/2009. Reglugerðir um mat og eftirlit í leik- og
grunnskólum og upplýsingaskyldu sveitarstjórna um skólahald tekur bæði til
innra og ytra mats á skólastigunum. Mat á skólastarfi er m.a. mikilvægt til
að tryggja að skólar fari eftir þeirri ytri umgjörð sem þeim eru sett, að börn
fái þá þjónustu sem þau eiga rétt á og til að stuðla að umbótum í starfi.
Innra mat skóla vinnur starfsfólk með þátttöku foreldra, barna og
foreldraráða. Samkvæmt reglugerðunum byggir ytra mat annars vegar á
eftirliti þeirrar nefndar í sveitarfélögum sem hefur með skólamál að gera og
hins vegar á ytra mati mennta- og menningamálaráðuneytisins. Ytra mat
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ráðuneytisins sem óháðir sérfræðingar sjá um getur beinst að úttekt á
einstökum þáttum skólahalds, úttekt á einstökum skólum, úttekt á
námsgreinum og námsþáttum eða innra mati skóla. Samkvæmt
reglugerðunum er sveitarstjórnum skylt að veita ráðuneytinu ýmsar
tölulegar upplýsingar um framkvæmd skólahalds sem og aðrar upplýsingar
um starfsemi skóla sem varða m.a. skólanámskrá, stefnu sveitarfélagsins í
málaflokknum og mat á skólastarfi (Reglugerð um mat og eftirlit í
grunnskólum og upplýsingaskyldu sveitarstjórna um skólahald nr. 658/2009;
Reglugerð um mat og eftirlit í leikskólum og upplýsingaskyldu sveitarstjórna
um skólahald nr. 893/2009).
Laga- og regluverk leik- og grunnskóla er mjög aðgreint eftir
skólastigunum. Þó hafa verið gefin út lög og reglugerðir nú á allra síðustu
árum sem eiga bæði við leik- og grunnskólastigið. Má þar nefna Lög um
menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla
og framhaldsskóla, nr. 87/2008, reglugerð nr. 584/2010 um
sérfræðiþjónustu
sveitarfélaga
við
leikog
grunnskóla
og
nemendaverndarráð í grunnskólum, reglugerð nr. 896/2009 um skil og
miðlun upplýsinga milli leik- og grunnskóla, reglugerð nr. 242/2009 um
Sprotasjóð leik-, grunn- og framhaldsskóla og reglugerð nr. 872/2009 um
inntak menntunar leik-, grunn- og framhaldsskóla. Ekkert í laga- og
regluverki leik- og grunnskóla hindrar samrekstur skóla á báðum þessum
stigum og má segja að stjórnskipulag þeirra henti ágætlega samreknum leikog grunnskólum.
Eftir að ný lög um leikskóla og grunnskóla tóku gildi árið 2008 sem
heimilaði samrekstur á leik- og grunnskólum hafa ýmis sveitarfélög farið þá
leið, sameinað skóla eða skoðað þann möguleika. Í nóvember 2010 tók til
starfa starfshópur í Reykjavíkurborg sem hafði það hlutverk að koma með
tillögur um greiningu tækifæra til samrekstrar og/eða sameiningar leikskóla,
grunnskóla og frístundaheimila (2011). Starfshópurinn átti að hafa faglegan
og fjárhagslegan ávinning í huga. Opinberlega var því Reykjavíkurborg að
horfa til þessara tveggja markmiða. Á sama hátt unnu Birna María
Svanbjörnsdóttir og Trausti Þorsteinsson (2011) samantekt og
stefnumótandi tillögur um stjórnun og rekstur skóla Akureyrarkaupstaðar
fyrir skóladeild Akureyrar. Í þeirri heildarúttekt var leitað svara við
rannsóknarspurningunni: Í hverju felst starf skólastjóra, hverju má breyta og
hvernig, til að tryggja fjárhagslegan ávinning án þess að skerða faglegt starf
skólanna? Í niðurstöðum skýrslunnar segir:
Í umræðum um breytingu á stjórnkerfi skóla hafa sjónir beinst
að sameiningu leikskóla og grunnskóla með það að markmiði
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að stækka hverja rekstrareiningu. Með því megi ná fram
ákveðinni hagræðingu í stjórnunarkostnaði svo og gagnlegum
ávinningi varðandi samstarf og samhæfingu starfs í leikskóla og
grunnskóla en lög leggja mikla áherslu þar á (Birna María
Svanbjörnsdóttir og Trausti Þorsteinsson, 2011, bls. 25).
Nú verður vikið að innra starfi leik- og grunnskóla og hvernig það ásamt
laga- og regluumhverfinu stuðlar að samfellu á milli skólastiga.

2.2.3 Innra starf
Starfsmenn leik- og grunnskóla undir stjórn skólastjóra skipuleggja innra
starf hvers skóla. Þeir hafa ákveðið svigrúm til þess að móta sínar áherslur
og séreinkenni. Þeir eru þó alltaf bundnir af því að framfylgja hinum ytri
ramma, s.s. lögum, reglugerðum, aðalnámskrá og skólastefnu síns
sveitarfélags.
Í leik- og grunnskólalögum er áhersla lögð á að komið sé til móts við
hvert og eitt barn á þeirra forsendum og í markmiðsgrein leikskólalaga er
sagt að hlúa beri að „börnum andlega, vitsmunalega og líkamlega í
samræmi við þarfir hvers og eins svo að börnin fái notið bernsku sinnar“
(Lög um leikskóla nr. 90/2008, 2. gr.). Þetta rýmar ágætlega við þá stefnu að
skólinn eigi að vera fyrir alla eða „skóli án aðgeiningar“.
Leik- og grunnskólar skulu gefa út skólanámskrá sem er nánari útfærsla á
aðalnámskrá og unnin í samræmi við lög, reglugerðir, kjarasamninga,
skólastefnu sveitarfélaga og það skólafyrirkomulag sem sveitarstjórnir
ákveða. Skólanámskrá er uppeldis og námsáætlun og þar eru tilgreind þau
markmið sem skólinn setur sér og hvernig hann ætlar að ná þeim. Í
skólanámskrá er kynnt sérstaða skóla, þau gildi sem starf skólans byggist á
og þær hugmyndafræðilegu áherslur sem tekið er mið af. Í aðalnámskrá
leik- og grunnskóla eru tilgreindir þeir þættir sem eiga að vera í
skólanámskrá og í Aðalnámskrá grunnskóla er sagt að hver skóli eigi að birta
stefnu sína með tvennum hætti, þ.e. í skólanámskrá og árlegri starfsáætlun
skóla (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011; Aðalnámskrá leikskóla, 2011; Lög um
grunnskóla, 2008; Lög um leikskóla nr. 90/2008). Leikskólinn Hulduheimar á
Selfossi vinnur t.d. eftir hugmyndafræði John Dewey sem byggir á þeirri
tilgátu að börn læri í athöfn og af eigin reynslu, „learning by doing“
(Hulduheimar, e.d.).
Flestum leikskólum er skipt upp í deildir en það fer eftir fjölda barna
hvað þær eru margar. Í fámennustu leikskólunum er aðeins ein deild en í
fjölmennum leikskólum geta þær verið allt að sex talsins. Yfir hverri deild er
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deildarstjóri sem ber ábyrgð á starfi deildarinnar og niðurröðun barna á
deildir fer ýmist eftir aldri eða aldursblöndun sem er algengari. Í
grunnskólum er algengast að skipta nemendum upp í bekki eftir aldri
(Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Þar sem að engar reglur eða reglugerðir eru
til um hámarksfjölda nemenda í bekkjum eru þeir allt frá því að vera með
örfáum nemendum í bekk upp í 30 nemendur eða jafnvel meira. Í
fámennum skólum er oft samkennsla árganga og þar með aldursblandaðir
hópar. Á síðustu árum hafa nokkrir stærri skólar tekið upp að vera með
aldursblandaða bekki þar sem áherslan hefur verið á námslega stöðu
nemenda
Leikskólar skipuleggja starf sitt eftir ákveðnu dagskipulagi sem myndar
ramma um starfið. Dagskipulagið er einskonar stundaskrá þar sem starfið er
skipulagt eftir ákveðnu tímaplani, þar sem fengist er við ákveðna þætti í
ákveðið langan tíma. Viðfangsefnin eru m.a. samvera, val og hópstarf,
matar og kaffitímar, hvíldartímar, og útivera (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012).
Í grunnskólum hefur tíðkast í gegnum árin að vera með stundaskrár með 40
mínútna kennslustundum. Það hefur færst í vöxt að brjóta þetta
fyrirkomulag upp og vera með sveigjanleika í lengd kennslustunda. Í
almenna
hluta
Aðalnámskrár
grunnskóla
(2011)
er
birt
viðmiðunarstundaskrá sem segir til um það hvað nemendur eiga að fá
langan tíma í ákveðnum kennslugreinum. Vikulegur kennslutími nemenda
fer eftir aldri þeirra. Nemendur í 1. – 4. bekk eiga að vera 1.200 mínútur,
nemendur í 5. – 7. bekk eiga að vera 1.400 mínútur og nemendur í 8.-10.
bekk eiga að vera 1.480 mínútur (Lög um grunnskóla nr. 91/2008, 28. gr.).

2.2.4 Skil skólastiga
Þegar nemendur færast á milli skólastiga eða flytjast á milli skóla verða
ákveðin þáttaskil í námi (e. educational transitions) og skólagöngu (e. school
transitions) þeirra. Á þessum skilum er talað um að það verði annað hvort
rof (e. discontinuity) eða samfella (e. continuity) í námi þeirra (Dockett og
Perry, 2007; Dunlop og Fabian, 2007; Gerður G. Óskarsdóttir, 2012).
Fabian (2002) skilgreinir þrjá flokka af rofi í skólagöngu nemenda þegar
þeir flytjast á milli skólastiga. Í fyrsta lagi áþreifanlegt rof (e. physical
discontinuities) þar sem nýtt umhverfi er ólíkt því fyrra að stærð,
staðsetning önnur og breyting á fjölda barna og fullorðinna. Í öðru lagi
félagslegt rof (e. social discontinuties) þar sem sjálfsmynd barna breytist,
félagatengsl og samskipti við fullorðinna verður önnur. Í þriðja lagi
heimspekilegt rof (e. philosophical discontinuties) þar sem aðferðir við nám
og kennslu er ólíkar fyrri reynslu. Nemendur gera sér vel grein fyrir
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muninum á leikskóla og grunnskóla og líta ekki á það sem vandamál. Þeir
búast við að grunnskólinn sé öðruvísi og líta á það oftast með jákvæðum
augum (Dockett og Perry, 2007).
Bandaríski heimspekingurinn og menntunarfræðingurinn John Dewey
lagði áherslu á mikilvægi samfellu í námi nemenda. Hann taldi
óhjákvæmileg tengsl vera á milli persónulegrar reynslu, náms og menntunar
og talaði um „samfelluna í reynslunni“ eða „óslitinn þráð reynslunnar“.
Hann sagði að ólíkar aðstæður taki við hverjar af öðrum og þegar
einstaklingar fari á milli ólíkra aðstæðna nýti þeir sér þá þekkingu og færni
sem þeir hafa öðlast á fyrri stað (Dewey, 2000; Gerður G. Óskarsdóttir,
2012). Hugmyndir Dewey endurspeglast í aðalnámskrám leik- og grunnskóla
í umfjöllun um tengsl skólastiga. Þar er rætt um mikilvægi samfellunar í
skólagöngu barna þannig að reynsla og nám þeirra á fyrri skólastigum nýtist
þeim á næsta skólastigi og skapi þeim þannig öryggi og ný námstækifæri. Sú
þekking og þau viðfangsefni sem börn fást við í leikskólanum verður þannig
grunnur að ögrandi verkefnum og nýrri reynslu í grunnskólanum
(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011; Aðalnámskrá leikskóla, 2011).
Það verða miklar breytingar fyrir börn og fjölskyldur þeirra þegar börnin
fara úr leikskóla í grunnskóla og þann flutning þarf að undirbúa vel til að
hann verði farsæll. Leikskólabörn eiga að fá tækifæri til að kynnast umhverfi
og starfi grunnskóla meðan þau eru enn í leikskóla og þau tengsl þurfa að
vera gagnkvæm. Síðasta ár barna í leikskóla og fyrsta ár þeirra í grunnskóla
er mikilvægur þáttur í menntun þeirra (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Þetta
breytingarferli sem börn ganga í gegnum þegar þau fara á milli skólastiga
skilgreinir Fabian (2007) í þrjú stig: kynning, aðgreining og aðlögun.
Breytingarferlið hefst með kynningu á næsta skólastigi og þá gera
nemendur sér grein fyrir því sem í vændum er. Næsta stig er aðgreiningin
þegar nemendur flytjast frá einu skólastigi á það næsta, frá einni
skólastofnun til annarrar. Á þessu stigi verða ákveðin rof þegar nemendur
hætta í leikskólanum og fara í nýjan skóla, inn í nýtt umhverfi og nýja
menningu. Þriðja stigið er aðlögunin að nýjum skóla, en þá þurfa nemendur
að læra á þetta nýja umhverfi og samlaga sig að nýjum starfsháttum. Þeir
eru orðnir þátttakendur á öðru skólastigi (Fabian 2007; Gerður G.
Óskarsdóttir, 2012).
Í skýrslu frá 2001 um elstu börnin í leikskólanum þar sem var verið að
skoða tengsl leikskóla og grunnskóla og hvernig það væri hægt að brúa bilið
á milli skólastiganna segir: „Samfella í skólagöngu barnsins er mjög mikilvæg
og þess vegna þarf að líta á fyrstu skólaár barnsins í samhengi. Til þess að
hægt sé að tala um samfellu í námi barna í leikskólum og grunnskólum þarf
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að vera ákveðið samhengi í hugmyndafræði, kennslufræði og skipulagi
þessara skólastiga“. Jafnframt segir að það þurfi að tryggja samræmi í
aðalnámskrám leik- og grunnskóla til svo geti orðið (Leikskólar Reykjavíkur,
2001, bls. 50). Það má segja að með nýrri aðalnámskrá frá 2011 hafi verið
tekin skref í þessa átt með þeirri áherslubreytingu að vera með
sameiginlega kafla í námskrám stiganna.
Þegar nemendur færast á milli leikskóla og grunnskóla verða þáttaskil í
lífi þeirra. Ýmis atriði hafa áhrif á það hvort að þessi yfirfærsla valdi rofi í
námi og skólagöngu þeirra eða hvort að það takist að mynda ákveðna
samfellu á milli skólastiganna. Helstu niðurstöður rannsóknar Gerðar G.
Óskarsdóttur, Skil skólastiga (2012) voru þær að í meginatriðum var
samfella í námi nemenda frá leikskóla til grunnskóla bæði í umgjörð og
starfsháttum og meiri samfella en hún bjóst við áður en hún hófst handa við
rannsóknina. Helst upplifðu nemendur rof eða litla samfellu varðandi þætti
sem snéru að umhverfinu og gagnvart félagslega netinu. Einnig taldi Gerður
að það hafi orðið starfshátta- og inntaksrof með annari nálgun í
starfsháttum. Hún kemst að þeirri niðurstöðu að flutningurinn á milli
skólastiganna hafi verið eðlilegt þroskaskref og áfallalítið fyrir flesta
nemendur og að þeir hafi verið fljótir að aðlagast nýjum aðferðum og
væntingum.
Það eitt og sér að reka saman leik- og grunnskóla segir ekkert til um það
hvernig til tekst varðandi samfellu á milli skólastiga. Nú verða skoðaðar
ýmsar tölulegar upplýsingar um leik- og grunnskóla og hversu algengt það
er að vera með þessi tvö stig í samrekstri.

2.2.5 Fjöldi samrekinna leik- og grunnskóla á Íslandi
Leikskólastigið er fyrsta skólastigið og er foreldrum í sjálfsvald sett hvort
þeir senda börnin sín í leikskóla (Lög um leikskóla, 90/2008, 1. gr.). Þrátt
fyrir það fara langflest börn 2ja ára og eldri í leikskóla eða um 95% þeirra
(Hagstofan, e.d.). Það er mjög mismunandi eftir sveitarfélögum á hvaða
aldri börn eru fyrst tekin inn í leikskólana og má nefna að í leikskólanum
Krakkaborg í Flóahreppi fá börnin inngöngu 9 mánaða en víða annars staðar
fá þau inngöngu á því ári sem þau verða tveggja ára eins og t.d. í Krikaskóla í
Mosfellsbæ (Leikskólinn Krakkaborg, e.d.; Krikaskóli, e.d.). Grunnskólinn er
10 ára skóli sem börnum og unglingum á aldrinum 6-16 ára er skylt að sækja
(Lög um grunnskóla, 91/2008, 3. gr.). Flestir grunnskólar hér á landi eru
heildstæðir þ.e. frá 1. – 10. bekk en nokkrir eru fyrir nemendur í 1.-7. bekk
og aðrir fyrir nemendur í 8.-10. bekk. Annað fyrirkomulag er til í litlum mæli.
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Haustið 2012 voru samtals 262 leikskólar á landinu. Stærsti hluti þeirra
er rekinn af sveitarfélögunum en 36 eru í einkarekstri. Í öllum þessum
leikskólum eru 19.615 börn. Á sama tíma voru samtals 168 grunnskólar á
landinu öllu með 42.320 nemendur. Þar af voru 10 einkareknir grunnskólar
(Hagstofa Íslands, e.d.).
Í lögum um leikskóla (90/2008, 28. gr.) og í lögum um grunnskóla
(91/2008, 45. gr.) er sveitarfélögum heimilað að reka saman leik-, grunnog/eða tónlistarskóla undir stjórn eins skólastjóra. Áður en til þessarar
lagasetningar kom hafði Stórutjarnarskóli í Þingeyjarsveit verið starfræktur
sem leik-, grunn- og tónlistarskóli allt frá árinu 2000 undir stjórn eins
skólastjóra. Upphaflega var ætlunin að þetta kerfi yrði eingöngu leyft í
fámennum skólum en síðan breyttist það í vinnsluferli laganna (Ólafur
Arngrímsson, munnleg heimild, 7. júní 2013). Jafnframt höfðu nokkur
sveitarfélög lengi vel verið með leikskóla og grunnskóla í sama húsnæði og
haft ákveðna samvinnu þar á milli án formlegs samreksturs. Í Súðavík voru
t.d. leikskólinn og grunnskólinn búnir að vera í sameiginlegu skólahúsnæði í
13 ár áður en stigin voru sameinuð undir einni yfirstjórn haustið 2009
(Súðavíkurskóli, e.d.). Eftir að leik- og grunnskólalög opnuðu á samrekstur
skólastiganna hafa ýmis sveitarfélög nýtt sér þessa heimild og sameinað
skóla. Samreknir skólar skulu starfa samkvæmt lögum um viðkomandi
skólastig og þarf skólastjóri samrekins skóla að hafa leyfisbréf á leik- og/eða
grunnskólastigi og ber hann faglega og rekstrarlega ábyrgð á starfi skólanna
(Lög um grunnskóla, 2008, 28. gr.; Lög um leikskóla, 2008, 45. gr.).
Skilgreiningin á samreknum leik- og grunnskóla sem gengið er út frá í
þessu verki er eftirfarandi:
Samrekinn leik- og grunnskóli eru skóli með nemendum á
leikskólaaldri og grunnskólaaldri, starfar samkvæmt lögum og
aðalnámskrá beggja skólastiga, hefur einn sameiginlegan
skólastjóra sem ber faglega og rekstrarlega ábyrgð á starfi
skólans.
Á undanförnum árum hafa nokkrir grunnskólar verið með 5 ára deildir í
sínum skólum án þess að þeir hafa verið skilgreindir sem leik- og
grunnskólar. Í þessum skólum hefur skipulag náms og leiks fylgt að mestu
leyti hefðbundnu skipulagi grunnskóla. Skólaárið 2012-2013 voru átta
grunnskólar með 5 ára deildir eins og sjá má í töflu 1 (Hagstofa Íslands,
e.d.). Sex þeirra voru ekki með yngri nemendur á leikskólaaldri og verða þeir
ekki taldir hér með samreknum leik- og grunnskólum.
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Tafla 1. Grunnskólar með 5 ára bekki skólaárið 2012-2013
Heiti skóla

Hús

Lóð

Sveitarfélag

Aldur

Alþýðuskólinn
Barnaskóli
Hjallastefnunnar
Flataskóli
3
Bláskógaskóli
Hvaleyrarskóli
Landakotsskóli
Skóli Ísaks
Jónssonar
3
Súðavíkurskóli ♪

⌂

☺

⌂

☺

Garðabær *
Reykjavíkurborg *

⌂

☺

⌂+⌂

☺+☺

⌂

☺

⌂

☺

⌂
⌂

1

Leik

Gru

Alls

5-13
5-9

4
65

65
139

69
204

☺

Garðabær
Bláskógabyggð
Hafnarfjörður
Reykjavíkurborg *
Reykjavíkurborg *

5-12
1,5-15
5-15
5-15
5-9

17
18
11
12
59

233
124
411
130
157

250
142
422
142
216

☺☺

Súðavíkurhreppur

0,75-15 6

21

27

2

Heimildir: Hagstofa Íslands, e.d.; skólaskrifstofur sveitarfélaga, skólastjórar, heimasíður
sveitarfélaga og skóla.
* Einkarekinn skóli.
1

Aldur nemenda. Tilgreindur er aldur nemenda þegar þeir geta byrjað í leikskóla
eða byrja í hverjum árgangi grunnskólans. Nemendur eru t.d. 6 ára þegar þeir hefja
grunnskólagöngu en 15 ára þegar þeir fara í 10. bekk.
2
Nemendafjöldi haustið 2012.
3
Leik og grunnskóli.
♪ Leik-, grunn- og tónlistarskóli.
⌂ Leik- og grunnskóladeild í sama húsnæði.
⌂⌂ Leik- og grunnskóladeild í sitthvoru húsnæðinu.
⌂+⌂ Leik- og grunnskóladeild að hluta til í sameiginlegu húsnæði.
☺Ein sameiginleg skólalóð fyrir leik- og grunnskólanemendur.
☺☺Tvær skólalóðir fyrir sitthvort skólastigið.
☺+☺Skólalóð sameiginleg að hluta.

Tveir leik- og grunnskólar, Barnaskóli Hjallastefnunnar á Vífilsstöðum og
Lágafellskóli í Mosfellsbæ eru með yngst fimm ára nemendur. Þessir skólar
eru með sérstakar leikskóladeildir og verða því taldir hér með leik- og
grunnskólum og þeir skilgreina sig sjálfir þannig (Barnaskóli
Hjallastefnunnar, e.d.; Hagstofa Íslands, e.d.; Lágafellskóli, e.d.).
Hagstofa Íslands tekur saman ýmsar tölulegar upplýsingar fyrir Menntaog menningamálaráðuneytið varðandi skólastarf á Íslandi. Hvergi er til á
einum stað yfirlit yfir fjölda samrekinna leik- og grunnskóla í dag en með því
að
skoða
upplýsingar
frá
Hagstofunni,
Mennta
og
menningamálaráðuneytinu og með því að hafa samband við skólaskrifstofur
og einstaka skóla var hægt að taka saman þetta yfirlit. Árið 2010 gaf
Samband íslenskra sveitarfélaga út skýrslu um samrekstur skóla. Þar kemur
fram að á þeim tíma ráku 10 af 77 sveitarfélögum saman leik- og grunnskóla
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og sex voru með samrekstur á leik-, grunn- og tónlistarskóla (Guðfinna
Harðardóttir, 2010). Frá þessum tíma hafa sjö sveitarfélög bæst við sem
reka saman leik- og grunnskóla og eitt sveitarfélag sem rekur saman leik-,
grunn- og tónlistarskóla (Tafla 2). Þess má geta að sveitarfélögum hefur
fækkað um þrjú frá árinu 2010, eru nú 74. Árið 2010 var hlutfall
sveitarfélaga sem ráku saman leik- og grunnskóla 13% og fór upp í 23% árið
2013. Eins hefur sveitarfélögum fjölgað sem reka saman leik-, grunn- og
tónlistarskóla úr 7,8% upp í 9,5%. Það er því ljóst að sveitarfélögum fjölgar
smátt og smátt sem velja það rekstrarform að reka saman skóla sem
tilheyra þessum tveimur skólastigum.
Tafla 2. Fjöldi sveitarfélaga með leik- og grunnskóla í samrekstri 2010 og 2013
Rekstrarform

2010

Hlutfall*

2013

Hlutfall*

Leik- og grunnskóli**
Leik-, grunn- og tónlistarskóli

10
6

13%
7,8%

17
7

23%
9,5%

Samtals

16

20,8%

24

32,5%

Upplýsingar vegna ársins 2010. Guðfinna Harðardóttir, 2010
Upplýsingar vegna ársins 2013. Hagstofa Íslands, e.d.
* Hlutfall af heildarfjölda sveitarfélaga
** Tvö sveitarfélög reka saman leik- og grunnskóla og eru þau bæði talin hér

Fjöldi samrekinna skóla á landinu er meiri en fjöldi sveitarfélaga sem eru
með slíka skóla því nokkur þeirra eru með fleiri en einn í sínu sveitarfélagi.
Árið 2010 voru samtals 18 samreknir leik- og grunnskólar, eða leik-, grunnog tónlistarskólar á landinu (Guðfinna Harðardóttir, 2010). Í dag eru þeir
orðnir 30. Á þesssu sést að samreknum leik- og grunnskólum hefur fjölgað
talsvert síðastliðin þrjú ár (Tafla 3). Samrekstur skólastiga er algengastur hjá
minni sveitarfélögum á landsbyggðinni (Hagstofa Íslands, e.d.).
Tafla 3. Fjöldi leik- og grunnskóla í samrekstri 2010 og 2013
Rekstrarform

2010

2013

Leik- og grunnskóli
Leik-, grunn- og tónlistarskóli

10
8

22
8

Samtals

18

30

Upplýsingar vegna ársins 2010. Guðfinna Harðardóttir, 2010
Upplýsingar vegna ársins 2013. Hagstofa Íslands, e.d.

Flestir samreknir leik- og grunnskólar hafa orðið til við sameiningu skóla. Af
30 samreknum leik- og grunnskólum hefur aðeins einn þeirra verið byggður
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sem slíkur frá upphafi og hannaður með þá hugmyndafræði að leiðarljósi en
það er Krikaskóli í Mosfellsbæ. Skólinn er með nemendur frá eins árs aldri
upp í níu ára aldur og voru 181 nemendur þar skólaárið 2012-2013. Á
heimasíðu skólans segir að sérstaða hans byggi m.a. á samfellu í leik og
námi barna, samkennslu árganga, heildstæðum viðfangsefnum, virkni
einstaklinga, einstaklingsmiðun, merkingabæru námi, tengslum við
nærsamfélagið, lýðræðislegum vinnubrögðum, útiveru og útinámi,
heilsdagsskóla og heilsársskóla (Krikaskóli, e.d.).
Mosfellsbær stóð fyrir hugmyndasamkeppni meðal hönnuða og
hugmyndafræðinga sem lögðu grunninn að Krikaskóla. Meðal þeirra sem
komu að hugmyndavinnunni voru Helgi Grímsson skólastjóri og Andri Snær
Magnason rithöfundur. Í bræðingi sem þeir tóku saman ásamt fleirum er
sagt m.a.:
Krikaskóli er frábært tækifæri til nýsköpunar í íslensku
skólastarfi. Í Krikaskóla er ekki aðeins tækifæri til að tengja
rafmagnið og gítarinn saman heldur hugsanlega að bæta
fiðluboganum við. Skóli sem er hannaður frá grunni til að mæta
þörfum barna frá eins árs aldri til níu ára krefst nýrrar hugsunar
og skörunar á mörgum sviðum, allt frá hönnun skólabygginga
til skipulags og stjórnunar í skólastarfi. Þarna mætast tvær
hefðir, grunnskólahefðin og leikskólahefðin í einu og sama
rýminu. Sérþekking á báðum sviðum blandast þar í einum skóla
undir einni stjórn, þekkingin smitast eðlilega á milli en ekki
aðeins á formlegum fundum eða heimsóknum. Þekkingin og
menning úr báðum heimum mun renna saman í daglegum leik
og starfi og jafnvel samfellu í námi. (Andri Snær Magnason,
Helgi Grímsson og Sigrún Sigurðardóttir, e.d.)
Í Reykjavík hafa nokkuð margir skólar verið sameinaðir á undanförnum
árum. Þar hafa verið sameinaðir leikskólar annars vegar og grunnskólar hins
vegar en aðeins einn leikskóli og grunnskóli, Ártúnsskóli (Reykjavíkurborg,
2011). Flestir leik- og grunnskólar eru á Norðurlandi eystra eða 9 talsins
(Tafla 4).
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Tafla 4. Leik- og grunnskólar í samrekstri skólaárið 2012 - 2013
Heiti skóla

Hús

Lóð

Sveitarfélag

Aldur

Barnaskóli
Hjallastefnunnar
Krikaskóli
Lágafellsskóli
Ártúnsskóli
Dalskóli

⌂

☺

Garðabær *

⌂

☺

⌂

☺

⌂⌂

☺+☺

⌂+⌂

☺

☺☺

Mosfellsbær
Mosfellsbær
Reykjavíkurborg
Reykjavíkurborg
Vesturland
Eyja- og Miklaholtshreppur
Dalabyggð
Hvalfjarðarsveit
Vestfirðir
Húnaþing vestra

Laugagerðisskóli ♪ ⌂

☺

⌂⌂
Auðarskóli ♪
Leik- og grunnskóli ⌂⌂
Hvalfjarðarssveitar

☺☺

Leik- og grunnskólinn á Borðeyri
Reykhólaskóli
Súðavíkurskóli ♪
Tálknafjarðarskóli♪
/Hjallastefnuskóli

⌂+⌂

☺+☺

⌂

☺☺

⌂

☺☺

⌂

☺+☺

Húnavallaskóli

⌂⌂

☺☺

Grímseyjarskóli
Hríseyjarskóli
Árskógarskóli
Dalvíkurskóli
Hrafnagilsskóli
Grunnskóli
Raufarhafnar og
Krílabær
Öxarfjarðarskóli
Stórutjarnarskóli ♪
Þingeyjarskóli ♪

⌂

☺

⌂

☺

⌂

☺+☺

⌂⌂

☺☺

⌂⌂

☺☺

⌂

☺☺

⌂

☺+☺

⌂

☺

⌂

☺+☺

1

Leik

Gru Alls

5-12

51

265 316

2-9
5-15
1-12
1-11

98
43
63
68

79
699
144
87

177
742
207
155

2-15

8

23

31

1,5-15
1,5-15

32
36

77
81

109
117

2-9

42

10

52

Reykhólahreppur
Súðavíkurhreppur
Tálknafjarðarhreppur
Norðurland vestra
Húnavatnshreppur
Norðurland eystra
Akureyrarkaupstaður
Akureyarkaupstaður
Dalvíkurbyggð
Dalvíkurbyggð
Eyjarfjarðarsveit
Norðurþing

1,5-15 19
0,75-15 6
1,5-15 22

37
21
53

56
27
75

1 -15

12

60

72

1-14
1-15
0,75-12
4-15
1,5-15
1-15

4
12
20
44
50
2

13
25
25
257
183
13

16
37
45
301
233
15

Norðurþing
Þingeyjarsveit
Þingeyjarsveit

1-15
16
1,5-15 10
0,75-15 32

32
47
68

48
57
100

Framhald á næstu blaðsíðu.

30

2

Tafla 4. Framhald
Heiti skóla

Hús

Lóð

Sveitarfélag

Aldur

Grunnskóli Borgarfjarðar Eystri og
Glaumbær
Djúpavogsskóli ♪

⌂

☺

Austurland
Borgarfjarðarhreppur

⌂⌂

☺☺

⌂
Brúarásskóli
Hallormsstaðarskóli ⌂

☺☺

Stöðvarfjarðarskóli

⌂

☺☺

Bláskógaskóli
Kerhólsskóli

⌂+⌂

☺☺

⌂⌂

☺☺

Víkurskóli ♪

⌂

☺☺

☺+☺

Djúpavogshreppur
Fljótsdalshérað
Fljótsdalshérað/
Fljótsdalshreppur
Fljótsdalshr.
Fjarðarbyggð
Suðurland
Bláskógabyggð
Grímsnes- og
Grafningshreppur
Mýrdalshreppur

1

Leik

Gru Alls

1,5-15

4

18

22

0,92-15

33

56

89

1-15
1-15

7
8

29
41

36
49

1-15

6

17

23

1-15
1-13

18
19

124 142
32 51

0,75-15

21

49

2

70

Heimildir: Hagstofa Íslands, e.d.; skólaskrifstofur sveitarfélaga, skólastjórar, heimasíður
sveitarfélaga og skóla.
* Einkarekinn skóli.
1
Aldur nemenda. Tilgreindur er aldur nemenda þegar þeir geta byrjað í leikskóla eða byrja í
hverjum árgangi grunnskólans. Nemendur eru t.d. 6 ára þegar þeir hefja grunnskólagöngu en
15 ára þegar þeir fara í 10. bekk.
2
Nemendafjöldi haustið 2012
♪ Leik-, grunn- og tónlistarskóli.
⌂ Leik- og grunnskóladeild í sama húsnæði.
⌂⌂ Leik- og grunnskóladeild í sitthvoru húsnæðinu.
⌂+⌂ Leik- og grunnskóladeild að hluta til í sameiginlegu húsnæði.
☺Ein sameiginleg skólalóð fyrir leik- og grunnskólanemendur.
☺☺Tvær skólalóðir fyrir sitthvort skólastigið.
☺+☺Skólalóð sameiginleg að hluta.

Þegar sameinaðir hafa verið leik- og grunnskólar undanfarin ár hefur það
oftast verið vegna þess hve fámennir þeir eru. Eins og sést á töflu 5 eru 20
samreknir leik- og grunnskólar með 100 nemendur eða færri. Hins vegar er
athyglisvert að sjá að fimm af samreknu skólunum eru nokkuð fjölmennir
með yfir 200 nemendur (Tafla 5). Fjölmennasti leik- og grunnskóli landsins
er Lágafellsskóli í Mosfellsbæ en þar eru samtals 742 nemendur á aldrinum
5 ára til 15 ára (Tafla 4).
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Tafla 5. Fjöldi nemenda í samreknum leik- og grunnskólum skólaárið haustið 2012
Rekstrarform

<50 nem

51-100

101-150

151-200

>200

Leik- og grunnskóli
Leik-, grunn- og
tónlistarskóli

10
2

3
5

2
1

2
0

5
0

Samtals

12

8

3

2

5

Hagstofa Íslands, e.d.

Húsnæði skóla er einn þáttur sem hefur áhrif á skólastarf og hvernig
samstarfi allra innan skólans er háttað. Meirihluti leik- og grunnskóla eru í
dag í einu sameiginlegu húsnæði eða 19 af 30 skólum (Tafla 6).
Tafla 6. Húsnæði leik- og grunnskóla í samrekstri
Rekstrarform

⌂ Eitt hús

⌂⌂ Aðgreint

⌂+⌂ Að hluta til aðgreint

Leik- og grunnskóli
Leik-, grunn- og
tónlistarskóli

13
6

6
2

3
0

Samtals

19

8

3

Heimild: Skólaskrifstofur sveitarfélaga, heimasíður skóla og skólastjórnendur

Í Grímsnes- og Grafningshreppi voru leikskólinn Kátaborg og
Grunnskólinn Ljósaborg sameinaðir í ársbyrjun 2011. Sveitarstjórn tók þá
ákvörðun við sameininguna að hafa skólann allan undir einu þaki og nú er
verið að byggja þar sameiginlega skólabyggingu. Allt skólasamfélagið kom
að hugmyndavinnu varðandi hönnun húsnæðisins til að fullnægja sem best
þörfum leik- og grunnskólanemenda með tilliti til áherslna og stefnu skólans
(Kerhólsskóli, 2012). Bláskógaskóli heitir leik- og grunnskóli í sveitarfélaginu
Bláskógabyggð og er með tvær starfsstöðvar. Önnur er á Laugarvatni en hin
í Reykholti. Leikskólinn Gullkistan á Laugarvatni og Grunnskóli
Bláskógabyggðar voru sameinaðir haustið 2012 en Gullkistan hafði þá verið
starfrækt í sama húsnæði og grunnskólinn í nokkur ár. Því er leik- og
grunnskóladeildin á Laugarvatni í sama húsnæði þó svo að skólinn sem
slíkur starfi í tveimur byggðarkjörnum (Bláskógaskóli, e.d.).
Á þessari samantekt um fjölda samrekinna leik- og grunnskóla má sjá að
rúmlega 32% íslenskra sveitarfélaga hafa tekið upp þá nýbreytni að reka
þessi tvö skólastig saman undir stjórn eins skólastjóra. Samreknir skólar eru
30 talsins sem flestir hafa orðið til við sameiningar skóla. Aðeins tveir leikog grunnskólar hafa starfað frá upphafi sem slíkir. Í öðrum þeirra var unnið
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með þá hugmyndafræði samhliða hönnun skólans en hinn skólinn var
byggður sem leikskóli en ákveðið á síðari stigum að hafa þar
grunnskólastigið einnig. Flestir samreknir leik og grunnskólar eru fámennir
en 67% þeirra er með færri en 100 nemendur. Það verður forvitnilegt að sjá
hvort að fleiri sveitarfélög feti þá leið í framtíðinni að reka saman þessi tvö
skólastig, annað hvort með því að sameina skóla eða að hanna þannig skóla
frá upphafi. Húsnæði skóla hefur mikið að segja til um það hvernig
skólastigin ná að vinna saman. Meirihluti samrekinna skóla er í einu
sameiginlegu húsnæði en í tíu tilfellum eru þó skólastigin alveg aðgreind
eða 33% skólanna. Gera má ráð fyrir að í mörgum tilfellum hafi
sveitarstjórnir séð ákveðið hagræði í því að sameina leikskóla og grunnskóla
í eina stofnun undir stjórn eins skólastjóra. Þar hefur eflaust verið horft til
þess að ódýrara er að hafa einn stjórnenda en tvo og síðan er augljós
sparnaður ef bæði skólastigin eru í sama húsnæði þar sem hægt er að
samnýta allan búnað, tækjakost og starfsmenn. Nú verður fjallað um hinn
fjölbreytta starfsmannahóp leik- og grunnskóla.

2.3 Starfsmannahópurinn
Þegar fjallað er um viðhorf starfsmanna til samreksturs leik- og grunnskóla
er mikilvægt að skoða hverjir það eru sem vinna í skólunum og hvort það sé
teljandi munur á störfum eða starfsmönnum eftir því hvort skólastigið er
um að ræða. Starfsmannahópur leik- og grunnskóla er mjög fjölbreyttur.
Menntun, kyn, aldur og reynsla eru allt þættir sem hafa áhrif á samsetningu
starfsmannahópsins í heild sinni og í einstökum skólum. Kennaranám hefur
lengst með árunum og ný starfsheiti hafa orðið til eins og leikskólaliði.
Hér í þessum kafla verður fjallað um starfsmenn og störf í leikskólum og
grunnskólum, heildarfjölda starfsmanna og fjölda eftir starfssviðum og kyni.
Samvinna starfsmanna og teymiskennsla kennara eru starfshættir sem hafa
eflst undanfarin ár. Fjallað verður um þessa starfshætti og þá
skólamenningu sem ríkir í leikskólum og grunnskólum. Sjónum verður
sérstaklega beint að samvinnu starfsmanna á milli skólastiga.

2.3.1 Störf í skólum
Haustið 2012 störfuðu 5.668 starfsmenn í leikskólum landsins í 4.947
stöðugildum og 7.282 starfsmenn í grunnskólum í 6.550 stöðugildum
(Hagstofa Íslands, e.d.). Á vinnustöðum þar sem margir ólíkir einstaklingar
koma saman reynir mjög á samskipta- og samstarfshæfni allra innan
hópsins og hver einstaklingur skiptir miklu máli. Til þess að tryggja þátttöku
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allra er mikilvægt að dreifa verkefnum til allra og nýta vel hæfileika hvers og
eins til hagsbóta fyrir skólastarfið.
Í 6. gr. laga um leikskóla segir að leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri
og leikskólakennari skulu hafa leikskólakennaramenntun. Jafnframt segir
þar að heimilt sé að ráða starfsfólk án leikskólakennaramenntunar til að
annast uppeldi og menntun barna ef ekki fáist leikskólakennarar (Lög um
leikskóla nr.90/2008). Það hefur svo sannarlega þurft á því að halda
undanfarin ár því að stór hluti leikskólastarfsmanna eru leiðbeinendur.
Haustið 2012 voru 5.180 starfsmenn í leikskólum sem störfuðu við uppeldi
og menntun barna. Af þeim voru 1.878 leikskólakennarar eða rétt um 36%.
Ef allir starfsmenn eru taldir með sem hafa lokið einhverrri
uppeldismenntun s.s. þroskaþjálfun, diplomanámi í leikskólafræðum,
leikskólaliðanámi, grunnskólakennaranámi og öðru háskólanámi með
áherslu á uppeldisnám, fer fjöldinn upp í 2.799 starfsmenn eða um 54%
(Hagstofa Íslands, 2013).
Flestir leikskólastjórar, aðstoðarleikskólastjórar og deildarstjórar eru
leikskólakennarar eða 1.035 af 1.262. Það vekur athygli að af 378
leikskólastjórum og aðstoðarleikskólastjórum eru 55 stjórnendur ekki
leikskólakennarar. Stærsti hlutinn af þeim hefur aðra uppeldismenntun.
Samkvæmt lögum um menntun og ráðningu kennara eiga að lágmarki 2/3
stöðugilda við kennslu, umönnun og uppeldi barna í hverjum leikskóla að
teljast til stöðugilda leikskólakennara. Samkvæmt því vantar mikið upp á að
íslenskir leikskólar geti uppfyllt þetta lágmark. (Lög um menntun og
ráðningu kennara við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr.87/2008).
Í töflu 7 má sjá skiptingu starfsmanna leikskóla eftir starfssviðum og kyni.
Tafla 7. Starfsfólk í leikskólum eftir starfssviðum og kyni haustið 2012
Starfsheiti

Karlar

Konur

Alls

Stöðugildi

Leikskólastjórar
Aðstoðarleikskólastjórar
Deildarstjórar
Leikskólakennarar og aðrir starfsmenn við uppeldi og menntun barna
Leikskólakennarar og aðrir
starfsmenn við stuðning
Starfsfólk við matreiðslu
Starfsfólk við ræstingar

9
4
16
278

242
178
813
3.266

251
182
829
3.544

231
174
771
3.077

8

366

374

314

30
11

360
87

390
98

330
50

Samtals

356

5.312

5.668

4.947

Hagstofa Íslands, e.d.
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Eins og sést á töflunni eru konur í miklum meirihluta starfsmanna eða 5.312
konur á móti 356 körlum. Karlar eru því aðeins 6,3% starfsmanna
skólastigsins. Hér er því mikið verk fyrir höndum við það að leiðrétta
þennan mikla kynjamismun í starfsstéttinni og að fá fleiri leikskólakennara
inn í skólana.
Í grunnskólum hefur leiðbeinendum fækkað mikið á síðustu árum og
víða eru þeir horfnir. Árið 2001 var hlutfall leiðbeinenda 20,2% en haustið
2012 voru þeir 4,1% starfsmanna. Í töflu 8 sést hvernig starfsfólk grunnskóla
skiptist eftir starfssviðum og kyni og er hlutfall karla aðeins 18,7% af
heildarfjölda starfsmanna. Þetta hlutfall karla hækkar umtalsvert þegar
skólastjórar eru skoðaðir sérstaklega en þeir eru 42% af heildarfjölda
skólastjóra.
Tafla 8. Starfsfólk í grunnskólum eftir starfssviðum og kyni haustið 2012
Starfsheiti

Karlar

Konur

Alls

Stöðugildi

Skólastjórar
Aðstoðarskólastjórar
Deildarstjórar
Grunnskólakennarar
Leiðbeinendur
Sérkennarar
Bókasafnsfræðingar og bókaverðir
Skólasálfræðingar og námsráðgjafar
Skólahjúkrunarfræðingar
Þroskaþjálfar
Stuðningsfulltrúar og uppeldisfulltrúar
Skólaritarar og tölvuumsjón
Tómstundafulltrúar og íþróttafulltrúar
Tómstundafulltrúar og íþróttafulltrúar
Starfsfólk í mötuneytum
Húsverðir
Starfslið við gangavörslu, baðvörslu,
þrif og aðstoð við nemendur
Talmeinafræðingar

72
37
28
698
54
32
1
10
2
3
114
16

99
84
174
2.996
144
366
62
89
31
141
561
148

171
121
202
3.697
198
398
63
99
33
144
675
164

164
123
199
3.534
148
367
51
82
19
129
519
142

2
41
96
157

3
170
21
823

5
211
117
980

4
185
107
774

0

4

4

3

Samtals

1.363

5.916

7.282

6.550

Hagstofa Íslands, e.d.
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Starfsmenn skóla bera ákveðin starfsheiti og hafa sitt ákveðna hlutverk í
hinu lagskipta umhverfi þar sem völd og ábyrgð eru mismikil. Þeir sem eru
hæst settir hafa mestu völdin og ábyrgð og hafa síðasta orðið við
ákvarðanatökur. Starfsmenn sem eru neðar í valdapíramídanum búa yfir
kunnáttu og sérþekkingu sem er nauðsynleg til að taka þátt í daglegum
framkvæmdum skólastarfsins. Sá hópur hefur minnst formleg völd en ber
ábyrgð á afmörkuðum verkefnum (Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón
Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannesson, Rósa Eggertsdóttir og Mel West,
1999).
Skólastjórar eða leikskólastjórar stjórna daglegu starfi í öllum leik- og
grunnskólum í umboði rekstraraðila. Það er á ábyrgð þeirra að skólarnir fylgi
lögum, reglugerðum, aðalnámskrá leikskóla og skólanámskrá og hann skal
gera rekstraraðila og sveitarstjórn grein fyrir starfi skólans í ársskýrslu.
Skólastjórnendur eru faglegir leiðtogar í skólum sem byggir m.a. á
sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu og viðhorfum þar sem nemendur,
menntun þeirra og velferð er í forgrunni (Aðalnámskrá leikskóla, 2011;
Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011; Aðalnámskrá grunnskóla, 2011; Lög um
grunnskóla nr. 91/2008; Lög um leikskóla nr. 90/2008).
Aðstoðarleikskólastjórar og aðstoðarskólastjórar starfa víða í stærri skólum.
Það er hins vegar alfarið sveitarfélaga að ákveða hvort aðstoðarskólastjórar
starfa yfirhöfuð í skólum eða ekki og hvernig stjórnskipulagi þeirra er háttað
að tillögu skólastjóra. Í sumum grunnskólum hafa t.d. skólastjórar kosið að
vera með deildarstjóra í stað aðstoðarskólastjóra. Ýmsar rannsóknir á
árangri skóla og á skólaþróun benda til að stjórnun (e. management) forysta
(e. leadership) séu lykilþættir varðandi það hvernig til tekst í skólastarfinu.
Þessir þættir eru það flóknir og umfangsmiklir að ekki er leggjandi á einn
stjórnanda að leysa þá af hendi. Þess vegna hefur á undanförnum árum
áhersla á dreifða forystu (e. distributed leadership) aukist og mikilvægi þess
að skapa starfsumhverfi þar sem starfsmenn marka sameiginlega stefnu og
fylgja henni eftir (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999). Með dreifðri forystu eykst
virkni starfsmanna, starfsánægja og sjálfsgeta (Harris og Muijs, 2005). Harris
og Muijs (2005) benda á að það séu skýrar vísbendingar um að dreifð
forysta stuðli að skólaumbótum og byggi upp innri þörf fyrir skólaþróun.
Þeir segja að dreifð forysta hafi óhjákvæmilega í för með sér ákveðna
endurskilgreiningu á störfum og innra skipulagi skóla. Í fyrsta lagi felur hún í
sér breytt valdahlutföll innan skóla þar sem skil á milli fylgismanna og
leiðtoga verða óljós. Í öðru lagi breytist verkefnaskipting, sérstaklega þegar
störfum stofnana er dreift meira. Í þriðja lagi opnar dreifð forysta möguleika
á að allir kennarar geti orðið leiðtogar á mismunandi tímum. Það hefur
jákvæð áhrif á starfið og stuðlar að skólaumbótum og samvinnu kennara.
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Á báðum skólastigum eru starfsheiti deildarstjóra. Í fyrstu mætti ætla að
hér væri um samskonar stöður að ræða en svo er ekki. Deildarstjóri í
leikskóla telst ekki til stjórnenda skólans samkvæmt kjarasamningi og er í
Félagi leikskólakennara. Hann hefur ekki mannaforráð eins og deildarstjóri
grunnskólans. Hann hefur hins vegar daglega verkstjórn á þeirri deild sem
hann starfar á og ber ábyrgð á starfinu þar, skipulagningu og mati á
skólastarfi deildarinnar. Sem deildarstjóri hefur hann ýmis fleiri verk á sinni
könnu sem snerta stjórnunarþátt starfsins. Hann miðlar t.d. upplýsingum
innan deildarinnar, á milli deilda og á milli leikskólastjóra og deildarinnar,
stýrir deildarfundum og ber ábyrgð á þeim, skipuleggur undirbúningstíma
starfsmanna, hefur umsjón með móttöku, þjálfun og leiðsögn þeirra sem
koma nýir til starfa (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.b). Deildarstjóri
grunnskóla er hins vegar millistjórnandi og er í Skólastjórafélagi Íslands.
Hann stjórnar ákveðinni þjónustu, deild eða skólastigi eftir nánari ákvörðun
skólastjóra. Millistjórnandinn fer með mannaforráð, þ.e. hann fer með
daglega verkstjórn starfsmanna sem undir hann heyra (Samband íslenskra
sveitarfélaga, e.d.d). Deildarstjórar eru yfir hverri deild í leikskólum en fjöldi
þeirra fer eftir barnafjölda. Auk leikskólastjóra eru aðstoðarleikskólastjórar í
stórum leikskólum og jafnvel verkefnisstjórar og sérkennarar eins og í
Leikskólanum Jöklaborg í Seljahverfi í Reykjavík (Hagstofa Íslands, e.d.;
Leikskólinn Jöklaborg, e.d.). Í stórum grunnskólum eru oft margir
stjórnendur, s.s. skólastjóri, aðstoðarskólastjóri og deildarstjórar sem
mynda stjórnunarteymi skólans. Í Vallaskóla á Selfossi eru t.d. fimm
stjórnendur þar sem eru 536 nemendur (Hagstofa Íslands, e.d.; Vallaskóli,
e.d.).
Í sameiginlegum kafla aðalnámskrá leik-, grunn- og framhaldsskóla er
fjallað um hlutverk kennara sem er m.a. kennsla, stjórnun, uppeldi, ráðgjöf,
rannsóknir og þróunarstörf. Það skiptir megin máli að kennarar og
stjórnendur séu vel menntaðir og áhugasamir þegar horft er á gæði
menntunar og árangur skólakerfisins. Þeir eru faglegir leiðtogar í skólum
sem byggir m.a. á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu og viðhorfum þar
sem nemendur, menntun þeirra og velferð er í forgrunni. Kennarar eiga að
leitast við að skapa góðan skólabrag og hvetjandi námsumhverfi
(Aðalnámskrá leikskóla, 2011; Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011;
Aðalnámskrá grunnskóla, 2011).
Eitt mikilvægasta viðfangsefni kennara er að finna leiðir til að mæta
mismunandi þörfum nemenda. Kennarar þurfa að hafa margar
kennsluaðferðir á valdi sínu sem þeir beita eftir aðstæðum hverju sinni með
tilliti til mismunandi þroska og getu. Þekking er undirstaða starfs kennara og
þurfa þeir stöðugt að vera að þróa starf sitt og endurmeta (Trausti
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Þorsteinsson, 2003). Í grunnskólalögum er sérstaklega fjallað um hið
ábyrgðarmikla hlutverk umsjónarkennara. Í 13. gr. laganna stendur:
Hver nemandi skal hafa umsjónarkennara. Umsjónarkennari
fylgist náið með námi nemenda sinna og þroska, líðan og
almennri velferð, leiðbeinir þeim í námi og starfi, aðstoðar og
ráðleggur þeim um persónuleg mál og stuðlar að því að efla
samstarf skóla og heimila (Lög um grunnskóla, 91/2008).
Samkvæmt lögum um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda
við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 87/2008 þurfa kennarar að
hafa lokið meistaraprófi á fræðasviði frá viðurkenndum háskóla til að öðlast
starfsheitið leikskólakennari (3. gr.) eða grunnskólakennari (4. gr.).
Leyfisbréf grunnskólakennara sem hefur sérhæft sig í yngri barna kennslu
veitir viðkomandi heimild til að kenna elstu börnunum í leikskólum og
leyfisbréf leikskólakennara sem hefur sérhæft sig í kennslu eldri barna veitir
honum heimild til að kenna í 1. – 3. bekk grunnskóla (21. gr.). Hér má sjá að
með lögunum var opnað á þann möguleika að kennarar gætu farið á milli
skólastiga.
Kjarasamningar leikskólakennara og grunnskólakennara eru mjög ólíkir
varðandi undirbúningstíma og fjölda starfsdaga. Grunnskólakennarar fá
vikulega 10,67 klst á viku til undirbúnings- og úrvinnslu kennslu sem
leikskólakennarar fá ekki. Auk þess fá þeir 9,14 klst. á viku í önnur fagleg
störf sem eru fundir, samstarf o.fl. Þetta eru tæpar 20 klst. á viku í vinnu
utan kennslu og eykst við 55 ára og 60 ára aldur þegar þeir fá kennsluafslátt.
Leikskólakennarar fá hins vegar eingöngu 4 klst. undirbúningstíma á viku til
að undirbúa alla sína vinnu, hvort sem það er til samstarfs, fundahalda eða
undirbúnings kennslu og samveru (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.a,
e.d.b).
Innan leik- og grunnskóla starfa auk kennara og stjórnenda ýmsir aðrir
starfsmenn s.s. leikskólaliðar, skólaliðar, stuðningsfulltrúar, þroskaþjálfar,
skólaritarar, bókasafnsverðir, húsverðir, starfs- og námsráðgjafar, matráðar
og umsjónarmenn með lengdri viðveru (Tafla 6 og 7). Í fámennum skólum
sinnir oft sami starfsmaðurinn mörgum verkum og í öðrum skólum eru
notuð önnur starfsheiti yfir ákveðin störf. Má þar nefna að skólaliðar í
grunnskólum hafa verið kallaðir gangaverðir og starfsheitið sviðsstjóri hefur
verið notað í skólum þó svo að það sé ekki til í kjarasamningum.
Starfsheitið leikskólaliði er fremur nýtt af nálinni. Námið sem hófst árið
2004 tekur að meðaltali þrjár annir í framhaldsskóla og er 59 einingar.
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Einnig er hægt að fara í þetta nám hjá símenntunarstöðum og er það
hugsað meira fyrir þá sem eru eldri og hafa reynslu af störfum við leik- eða
grunnskóla (Menntamálaráðuneytið, 2004, 2009). Leikskólaliðar starfa við
hlið annars faglærðs starfsfólks í leikskólum að umönnun, uppeldi og
menntun leikskólabarna (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2009).
Hlutverk skólaliða í grunnskólum er samkvæmt starfaskilgreiningu
Sambands íslenskra sveitarfélaga að starfa með nemendum í leik og starfi
utan og innan kennslustofu, annast gangavörslu, frímínútnagæslu, aðstoða í
matar‐ og neyslutímum og starfar við lengda viðveru/dægradvöl. Í sumum
skólum er það hlutverk skólaliða að sjá um ræstingar. Skólaliðar þurfa ekki
sérstaka menntun í starfið (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2012). Hlutverk
stuðningsfulltrúa snýr meira að aðstoð inni í bekk og fylgja þeir oftast nær
ákveðnum nemendum. Í starfaskilgreiningu Sambands íslenskra
sveitarfélaga stendur eftirfarandi:
Starfsmaður starfar með nemendum með einhvers konar
fötlun, röskun og/eða sérþarfir samkvæmt skilgreiningu
sérfræðings. Sérþarfir nemendanna eru þess eðlis að þeir þurfa
sérstakan starfsmann með sér í öllu skólastarfi. Meðal verkefna
eru félagslegur stuðningur og þjálfun. Á við um
stuðningsfulltrúa í sérdeildum en getur einnig átt við þar sem
ekki eru starfræktar sérdeildir (Samband íslenskra
sveitarfélaga, 2012).
Ekki er gerð krafa um að stuðningsfulltrúar hafi lokið sérstöku námi fyrir
starfið. Hins vegar hefur verið boðið upp á nám fyrir stuðningsfulltrúa í
alllangan tíma og við það hækka laun þeirra lítillega.
Fleiri aðilar koma að starfi skólanna s.s. þeir sem sinna sérfræðiþjónustu;
sálfræðingar, kennsluráðgjafar, hjúkrunarfræðingar og læknar (Lög um
grunnskóla, 91/2008). Þessir aðilar eru ekki starfsmenn skólanna en fá
oftast aðstöðu í skólum til að sinna sínum störfum.
Eins og sjá má í þessum kafla vinnur fjölbreyttur hópur starfsmanna í
leik- og grunnskólum. Störfin eru ekki svo frábrugðin á milli skólastiga fyrir
utan starfheitið deildarstjóri sem felur í sér meiri stjórnun í grunnskólanum
heldur en í leikskólanum. Á báðum skólastigum eru talsvert færri karlar en
konur starfsmenn. Mun fleiri leiðbeinendur vinna í leikskólum heldur en í
grunnskólum og það er ljóst að grípa þarf til róttækra aðgerða til að fjölga
leikskólakennurum í skólum landsins.
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Starfsmenn skóla þurfa að geta unnið vel saman á sínu skólastigi og á
milli skólastiga. Nú verður vikið að samvinnu starfsmanna á hvoru stigi og á
milli skólastiga.

2.3.2 Samstarf á milli skólastiga
Til að auðvelda þær breytingar sem verða þegar nemendur fara af
leikskólastigi yfir á grunnskólastig er mikilvægt að samstarf á milli skólastiga
sé gott. Slíkt samstarf hefur verið í gangi víða í íslenskum grunnskólum en
það er misumfangsmikið. Í leik- og grunnskólalögum og í aðalnámskrá
skólastiganna er ætlast til þess að samstarf sé á milli skólastiganna. Í lögum
um leikskóla nr. 90/2008 stendur í 16. gr. að sveitarstjórn skuli koma á
gagnvirku samstarfi leik- og grunnskóla og að í skólanámskrá skuli gera grein
fyrir samstarfinu og hvernig standa eigi að færslu og aðlögun barna á milli
skólastiga. Í grunnskólalögum nr. 91/2008 er sambærilegur texti en þar
stendur í 5. gr. að sveitarstjórn skuli koma á gagnvirku samstarfi leikskóla og
grunnskóla annars vegar og grunnskóla og framhaldsskóla hins vegar.
Fyrirmæli um samstarf skólastiganna komu fyrst fram í 8. gr. leikskólalaga
frá 1991 og í 12. gr. grunnskólalaga frá 1995. Samkvæmt rannsókn Jóhönnu
Einarsdóttur (2004) á leiðum sem grunnskólakennarar og leikskólakennarar
í Reykjavík fara til að tengja skólastigin saman kom í ljós að yfirleitt var um
einhverja samvinnu að ræða. Algengasta aðferðin voru heimsóknir
leikskólakennara og barna í grunnskólann. Í nýlegri rannsókn Gerðar G.
Óskarsdóttur (2012) er niðurstaðan svipuð en þar fólst samstarfið á milli
leikskóla og grunnskóla sem tóku þátt í rannsókninni fyrst og fremst í vel
skipulögðum kynnisferðum leikskólabarna í grunnskóla. Kynningarnar voru
að mörgu leyti á forsendum grunnskólans. Upplýsingagjöf frá leikskólum til
grunnskóla um stöðu einstakra barna var takmörkuð og samvinna kennara á
milli stiga var lítil. Kolfinna Njálsdóttir (2011) telur að bæði skólastigin þurfi
að huga betur að samstarfi sín á milli og samstarfi við foreldra.
Skólasamfélagið er stór þáttur þess samfélags sem við búum í og það þarf
að vera vel meðvitað um mikilvægi samstarfs sem getur haft mikil áhrif á
það hvernig barninu vegnar í skólanum og heima fyrir (Kolfinna Njálsdóttir,
2011).
Samstarf og samskipti fólks á vinnustöðum mótast af menningu á
hverjum stað, um það er fjallað í næsta kafla.

2.3.3 Skólamenning
Hoy og Miskel (2005) tengja hugtakið stofnanamenningu (e. organizational
culture) við sameiginleg gildi (e. values) og hugmyndir (e. beliefs) sem
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bindur fólk saman, hefðir (e. norms) sem starfsfólk sameinast um og
sameiginlegar væntingar þess (expections). Deal (1985) segir að
stofnanamenning sé hugtak yfir óformlega, sjálfgefna og oft ómeðvitaða
hluti á vinnustöðum. Þó svo að það séu til margar skilgreiningar á hugtakinu
þá nái setningin „svona gerum við hlutina hérna“ vel yfir daglega merkingu
þess. Stofnanamenning samanstendur af þáttum eins og hugsunum,
hegðun og hlutum sem eru táknrænir fyrir vinnustaðinn og gefa honum
tilgang. Tilgangurinn á rætur sínar í ýmsum þáttum menningar s.s.
sameiginlegum gildum og trú, fólki, hefðum og athöfnum, sögum og
óformlegum samskiptum allra á vinnustaðnum (Deal, 1985).
Skólamenning (e. school culture) tekur til stofnanamenningar í skólum
og segir til um það hvað er einkennandi og dæmigert fyrir viðkomandi skóla.
Hún segir til um það hvernig starfsfólk vinnur saman og leysir þau verkefni
sem liggja fyrir og endurspeglar verklag, skoðanir, viðhorf og venjur þeirra.
Skólamenning er mismunandi eftir skólum og getur verið metnaðarfull og
framsækin eða óskipuleg og letjandi (Amilía Björnsdóttir; Baldur
Kristjánsson, Börkur Hansen, 2011). Skólamenning birtist gjarnan í táknum,
svo sem sögusögnum, merkjum og einkunnarorðum. Merki skóla tákna
menningu hans á myndrænan hátt og einkunnarorð skýra út með orðum
hvað er mikilvægt fyrir skólann og fyrir hvað hann stendur (Hoy og Miskel,
2005). Þegar einkunnarorð eru valin er meginreglan sú að velja orð sem
henta menningu skóla og þeim gildum sem skólinn stendur fyrir. Dæmi um
einkunnarorð eru virðing, samvinna og vinsemd (Reykjavíkurborg, e.d.).
Hoy og Miskel (2005) nefna þrjár tegundir skólamenningar. Í fyrsta lagi
er það áhrifamenningin (e. culture of efficacy) sem er samsafn af trú eða
félagslegum skilningi sem er einkennir skóla. Hugtakið er jafnan tengt við
hugsun Bandura um trú einstaklinga á eigin getu. Í öðru lagi er það menning
sem byggir á trausti (e. culture of trust). Gott traust þarf að ríkja á milli allra
aðila þar sem samskipti einkennast af góðvild, áreiðanleika, hæfni,
heiðarleika og einlægni. Í þriðja lagi er það stjórnunarmenning (e. culture of
control) sem segir til um þær hefðir sem skapast í kringum sameiginlega trú
kennara og stjórnenda á því að stýra nemendum.
Allir leik- og grunnskólar hafa sína skólamenningu sem hefur mótast með
því starfsfólki sem vinnur í viðkomandi skóla. Eins og áður hefur komið fram
mótast skólamenningin af fjölmörgum þáttum og er væntanlega aldrei eins
milli tveggja stofnanna. Þegar tveir skólar eru sameinaðir þarf í sumum
tilfellum að sameina tvær ólíkar gerðir af skólamenningu sem er örugglega
ekki alltaf auðvelt því skólamenning verður til á löngum tíma. Þegar rætt er
um skólamenningu samrekinna leik- og grunnskóla skiptir máli hvort hvort
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skólinn hafi verið stofnaður sem slíkur eða hvort tveir skólar hafi verið
sameinaðir í einn. Nýr skóli mótar sína eigin skólamenningu á meðan tveir
sameinaðir skólar þurfa að byggja upp nýja sameiginlega skólamenningu.
Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á skólamenningu og tilgreina Amalía
Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen (2011) að rannsókn
Rutter, Maughan, Mortimore og Ouston sé þeirra þekktust. Þar kemur fram
að skólamenning skipti máli fyrir stjórnun skóla og árangur. Hún skýri
jafnfram hvernig gildi, væntingar og hefðir móta viðhorf starfsfólks til
samskipta og vinnu. Rannsókn Vehbi Çelik (2009) á 200 sögum úr skólastarfi
í 10 skólum gaf til kynna að þær hafa mikilvæg áhrif á skólamenningu.
Sögurnar snertu ýmsa þætti skólastarfsins en flestar fjölluðu um samskipti
kennara og skólastjórnenda, bekkjarstjórnun og samskipti skóla og foreldra.
Þessar sögur sýndu fram á neikvæða skólamenningu í 57,5% tilfella en
jákvæða skólamenningu í 42,5% tilfella. Ýmsar íslenskar rannsóknir hafa
verið gerðar sem tengjast skólamenningu og má þar nefna rannsókn Amalíu
o.fl. (2011) á tengslum skólamenningar og námsárangurs, rannsókn
Guðrúnar Finnsdóttur (2010) sem fjallar um heimamenningu og
skólamenningu leikskólabarna og samspil þar á milli og rannsókn Ingileifar
Ástvaldsdóttur (2009) um áhrif skólastjóra á mótun skólamenningar í nýjum
skólum.

2.4 Samantekt
Hér í þessum kafla hefur verið fjallað um leik- og grunnskóla og þann
möguleika sem opnaðist með setningu nýrra laga árið 2008 að reka saman
leikskóla og grunnskóla undir stjórn eins skólastjóra. Í dag eru 30 samreknir
leik- og grunnskólar í 24 sveitarfélögum (Tafla 2 og tafla 3). Frá því að
skólastarf hófst hér á landi hafa leikskólar og grunnskólar lengst af verið
reknir í aðskildum stofnunum þar sem allt innra og ytra skipulag hefur
miðast við það s.s. lög, reglugerðir, aðalnámskrár, starfsmannahald,
húsnæði og innra starf.
Samstarf skólastiganna er mikilvægt til þess að samfella verði í námi
nemenda en fyrirmæli um slíkt samstarf kom fyrst fram í leikskólalögum frá
árinu 1991 og í grunnskólalögum frá árinu 1995. Forsenda fyrir samstarfi er
ákveðið samhengi í hugmyndafræði, kennslufræði og skipulagi þessara
skólastiga (Leikskólar Reykjavíkur, 2001). Með því að hafa sameiginlega
kafla í nýjum aðalnámskrám fyrir leik- , grunn-, og framhaldsskóla frá árinu
2011 má segja að tekin hafi verið ákveðin skref í þá áttina.
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3

Aðferð

Í þessum kafla er gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar. Fyrst eru
rifjuð upp markmið og rannsóknarspurningar, því næst er rannsóknarsniðið
kynnt, þátttakendur og aðferð sem notuð var við gagnaöflunina. Síðan er
sagt frá úrvinnslu og greiningu gagna og endað á því að fjalla um leyfi og
siðferðileg atriði.

3.1 Markmið rannsóknarinnar
Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að fá fram viðhorf skólastjórnenda
og starfsmanna skóla til samreksturs leik- og grunnskóla. Lagt var upp með
eina meginspurningu ásamt þremur undirspurningum.
Rannsóknarspurningin er:
Hver er helsti ávinningur samrekstrar leik- og grunnskóla að mati
stjórnenda og starfsmanna og hverjar eru helstu hindranirnar?
Undirspurningarnar eru:
Líta starfsmenn beggja skólastiga á sig sem hluta af einum
starfsmannahópi?
Hvernig er samstarfi á milli skólastiga háttað?
Hvernig er stuðlað að samfellu í námi nemenda þegar þeir flytjast af
leikskólastigi yfir á grunnskólastig?

3.2 Rannsóknarsnið og aðferð
Rannsóknin er tilviksrannsókn (e. case study) þar sem tilvikin eru tveir
samreknir leik- og grunnskólar. Markmið tilviksrannsókna er að lýsa sem
nákvæmast ákveðnu tilviki svo sem einstaklingum, fjölskyldum og
stofnunum. Hér er stuðst við tilviksrannsókn sem heitir collective case study
sem gengur út á það að tilvikin eru fleiri en eitt sem eru rannsökuð
(Silverman, 2010).
Eigindlegri rannsóknaraðferð (e.qualitative) var beitt við gagnaöflun.
Hún byggist á því að afla gagna um það hvernig fólk túlkar umhverfi sitt og
aðstæður. Það er gert með því að fylgjast með fólki í daglegu umhverfi þess
og taka viðtöl þar sem spurningar og svör eru ekki á stöðluðu formi heldur
miða að því að fá viðmælanda til að lýsa reynslu sinni og upplifun. Aðferðir í
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eigindlegum rannsóknum eru t.d. viðtalsrannsóknir, þátttökuathuganir og
rýnihópar (Lichtman, 2010). Stuðst var við hálf opin (e. semi-structured)
eigindleg viðtöl til að fá fram viðhorf starfsmanna til samreksturs leik- og
grunnskóla. Helga Jónsdóttir (2003) telur að viðtöl sé ein öflugasta
gagnasöfnunaraðferðin til að fá svör við rannsóknarspurningum af því tagi
sem hér er leitað svara við.

3.3 Þátttakendur
Þátttökuskólarnir voru tveir og voru þeir valdir úr hópi samrekinna leik- og
grunnskóla (sbr. töflu 4 í kafla 2.2.5). Við val á þátttakendum innan skólanna
tveggja var stuðst við markmiðsúrtak (e. purposive sampling) en það kallast
svo þegar viðmælendur eru valdir út frá ákveðnum tilgangi sem hæfir
markmiði rannsóknarinnar (Silverman, 2010; Þorlákur Karlsson og Þórólfur
Þórlindsson, 2003). Valdir voru skólar sem voru annars vegar staðsettir í
stóru sveitarfélagi og hins vegar í litlu sveitarfélagi. Ástæðan var sú að með
því væri líklegra að fá skóla þar sem ólíkar ástæður væru fyrir
samrekstrinum og jafnvel önnur hugsun að baki en að koma sérstaklega til
móts við fámenn sveitarfélög eins og Guðfinna Harðardóttur (2010) bendir
á að opnað hafi verið á með samrekstri skólastiga.
Auk þess var lagt upp með það að skólarnir hefðu starfað í þrjú ár hið
minnsta sem leik- og grunnskólar til þess að komin væri ákveðin reynsla og
stöðugleiki í starfsemi þeirra. Haft var samband símleiðis við skólastjóra
þeirra og kannað hvort þeir væru tilbúnir að taka þátt í rannsókninni. Þeir
sýndu henni strax báðir mikinn áhuga og samþykktu þátttöku fyrir sitt leyti
og skólanna. Í framhaldinu sendi ég bréf á fræðsluyfirvöld sveitarfélaganna
(viðauki b) og skólastjórana (viðauki c) þar sem rannsóknin var kynnt og
óskað eftir athugasemdum. Engar athugasemdir bárust. Einnig sendi ég
kynningarbréf (viðauki d) og samþykkisbréf (viðauki e) á þátttakendur.
Skólastjórar skólanna völdu starfsmenn til þátttöku samkvæmt mínum
óskum en markmiðið var að heyra í starfsmönnum sem gegna ólíkum
störfum og fá þannig álit sem flestra starfshópa skólanna á viðfangsefninu.
Rætt var við skólastjórann í báðum skólum en hann hefur oft bestu
yfirsýnina yfir skólastarfið af öllum starfsmönnum skólans. Sem leiðtogi
skólans ber hann ábyrgð á öllu starfinu gagnvart skólasamfélaginu;
nemendum, foreldrum, starfsmönnum og sveitarstjórn og hefur því oft aðra
sýn á skólastarfið heldur en margir aðrir. Í hvorum skóla var rætt við einn
leikskólakennara og einn grunnskólakennara sem kenna á mörkum
skólastiga. Einnig var rætt við tvo starfsmenn í hvorum skóla sem vinna við
önnur störf en kennslu. Í öðrum skólanum voru það matráður og
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stuðningsfulltrúi en í hinum skólanum voru það umsjónarmaður fasteigna
og starfsmaður frístundar (Tafla 9).
Tafla 9. Þátttakendur í rannsókn eftir dulnefni, störfum og skólum
Þátttakendur

Fjallaskóli

Jöklaskóli

Skólastjóri
Leikskólakennari
Grunnskólakennari
Matráður
Stuðningsfulltrúi
Frístundafulltrúi
Umsjónarmaður fasteigna

Katla
Hekla
Ingólfur

Þórir
Snæfell
Eiríkur
Torfi
Vatni

Grábrók
Esja

3.4 Gagnaöflun
Í rannsókninni voru tekin einstaklingsviðtöl en í einu tilviki var rætt við tvo
starfsmenn í einu vegna tímaskorts hjá einum viðmælandanum. Viðtölin
voru tekin í maí mánuði 2013 og fóru fram í viðkomandi skólum. Rætt var
við samtals tíu starfsmenn í níu viðtölum sem voru frá 30 mínútum og upp í
57 mínútur að lengd. Samtals voru viðtölin 6,5 klukkustundir að lengd.
Stuðst var við ákveðinn viðtalsramma (viðauki a) sem var saminn með
hliðsjón af fyrrnefndum rannsóknarspurningum. Spurt var um almennt
viðhorf viðmælenda til samreksturs leik- og grunnskóla þar sem ætlunin var
að fá fram ávinning samrekstursins og fá fram þær hindranir sem verða á
vegi við þetta rekstrarform. Lagt var upp úr því að viðmælendur segðu sögu
sína með eigin orðum og með sem minnstri stjórnun. Markmið og hlutverk
mitt sem rannsakanda var að ná fram sem mestum upplýsingum, með því
að hlusta og fylgja frásögn viðmælandanna eftir, með því að spyrja þá nánar
um tiltekið efni sem snéri að umræðunni. Fyrsta spurningin var höfð mjög
opin enda gaf hún tóninn fyrir það sem á eftir kom. Þar var spurt hvað
viðmælendum þætti um það fyrirkomulag að reka saman leik- og
grunnskóla. (Helga Jónsdóttir, 2003; Silverman, 2010). Sérstakar
undirspurningar voru lagðar fram til að fylgja eftir þeirri fyrstu þ.e. ef svörin
komu ekki fram í inngangsorðum viðmælenda. Þar voru spurningar sem
snéru að starfsmönnum, t.d. hvort að þeir litu á sig sem hluta af einum
starfsmannahópi og hvernig samstarfi þeirra væri háttað. Einnig voru
spurningar sem snéru að stjórnskipulagi skólanna, samfellu í námi nemenda
á milli skólastiga og þætti er snúa að húsnæðismálum og öðrum aðbúnaði
skólanna. Fræðileg umfjöllun um innra starf skólastiganna og skilin á milli
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þeirra, fjölda samrekinna skóla á Íslandi, starfsmannahópinn, samstarf og
skólamenningu eru allt þættir sem styðja við viðtalsrammann og
rannsóknina í heild sinni.

3.5 Gagnagreining
Stuðst er við inntaksgreiningu (e. qualitative content analysis) þar sem
viðtölin eru flokkuð niður í þemu og kóðuð (Lichtman, 2010).
Viðtölin í rannsókninni voru hljóðrituð á tölvu með leyfi þátttakenda
með upptökuforriti sem heitir Audacity. Þau voru öll tekin upp í einu í
hvorum skóla fyrir sig. Þar sem ég er búsettur fjarri þeim skólum sem urðu
fyrir valinu í þessari rannsókn var ekki mögulegt að fara eftir ráðleggingum
Lichtman (2010) um að taka eitt viðtal í einu og greina. Hann segir að
gjarnan komi upp nýjar spurningar á ferlinu sem nýtast í næsta viðtali.
Viðtölin voru skrifuð orðrétt upp og voru rannsóknargögnin samtals 282
blaðsíður. Þau voru marglesin yfir og flokkuð niður í sex meginþemu með
tilliti til rannsóknarefnisins sem eru:
1. Húsnæði og skólalóð
2. Samrekstur leik- og grunnskóla
3. Starfsmannahópurinn – samstarf og stjórnun
4. Samstarf á milli skólastiga
5. Skólamenning
6. Samfella í námi nemenda á milli skólastiga
Gögn voru greind fyrir hvorn skóla fyrir sig. Tilgangur rannsóknarinnar er
ekki að bera saman niðurstöður skólanna heldur að fá fram viðhorf
starfsmanna tveggja skóla til samreksturs leik- og grunnskóla.

3.6 Leyfi og siðferðileg atriði
Upphaflega var haft samband við skólastjóra beggja skólanna og gerð grein
fyrir fyrirhugaðri rannsókn og athugað hvort þeir og starfsmenn skólanna
væru tilbúnir að taka þátt í rannsókninni. Í báðum tilvikum samþykktu
skólastjórarnir þátttöku með fyrirvara um samþykki starfsmanna. Í
framhaldi af jákvæðum viðbrögðum voru send upplýsingarbréf til
fræðsluyfirvalda (viðauki b) og skólastjóra (viðauki c) þar sem þeim var gerð
grein fyrir fyrirhugaðri rannsókn og hvenær hún yrði. Í bréfunum var óskað
eftir því að fræðsluyfirvöld hefðu samband ef þau hefði einhverjar
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athugasemdir við framkvæmd rannsóknarinnar eða ef einhverjar spurningar
myndu vakna. Í bréfi til starfsmanna skólanna var óskað eftir þátttöku
þeirra. Þar kom fram tilgangur rannsóknarinnar, framkvæmd og úrvinnsla
og meðferð þeirra upplýsinga sem fengnar yrðu hjá þeim í
rannsóknarvinnunni (viðauki d). Í bréfinu kom skýrt fram að þátttakandinn
hafði rétt til þess að hafna þátttöku eða hætta við þátttöku eftir að
rannsókn væri hafin. Upplýst og óþvingað samþykki er mjög mikilvægt í allri
rannsóknarvinnu (Sigurður Kristinsson, 2003). Einnig var sent samþykkisbréf
(viðauki e).
Þegar ég hitti viðmælendur var þeim tjáð að nöfnum þeirra yrðu breytt
sem og nöfnum skólanna. Útskýrt var hvers vegna þeirra skólar urðu fyrir
valinu en ekki einhverjir aðrir. Þessi upplýsingagjöf var liður í því að skapa
traust og halda trúnað við starfsmenn og skólana. Ég gerði viðmælendum
grein fyrir því að þar sem fjöldi leik- og grunnskóla á landinu væri ekki það
mikill að lesendur rannsóknarinnar gætu fundið út hvaða skóla væri verið að
fjalla um og hvaða starfsmenn ættu í hlut. Þess vegna var ákveðið að vera
ekki með nánari lýsingar á skólunum né starfsmönnum en nú þegar hafa
komið fram. Önnur siðferðisleg álitamál voru ekki til staðar.
Ekki þarf leyfi frá Persónuvernd til að taka viðtöl við þátttakendur en
rannsóknin var aftur á móti tilkynningarskyld. Fullum trúnaði var heitið
varðandi meðferð allra upplýsinga og notkun gagna og því heitið að ekkert
kæmi fram gegn vilja þátttakenda.
Í rannsókninni var leitast við að varpa ljósi á viðhorf starfsmanna í
tveimur skólum til samreksturs leik- og grunnskóla. Niðurstöðurnar eru
afmarkaðar við þessa tvo skóla og viðhorf þeirra sem talað var við. Þær gefa
ekki tilefni til að alhæfa út fyrir það. Ég var ekki kunnugur viðmælendum og
því í nokkurri fjarlægð frá þeim fyrir utan annan skólastjórann sem ég
starfaði með fyrir nokkrum árum. Að hluta til byggir réttmæti og
trúverðuleiki rannsóknaniðurstaðna á því hvernig rannsakanda tekst að
setja fram niðurstöður á trúverðugan hátt (Sigríður Halldórsdóttir, 2003).
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4

Niðurstöður

Hér verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum viðtalanna og er kaflanum
skipt í þrennt. Í tveimur fyrri köflunum er fjallað um hvorn skóla fyrir sig og
bera undirkaflar þeirra sömu heiti og þemun og taka mið af
rannsóknarspurningunum. Í síðasta hluta kaflans er stutt samantekt á
niðurstöðum skólanna.
Nöfnum skóla og viðmælenda hefur verið breytt til að gæta trúnaðar
(tafla 9) og geta karlmenn allt eins fengið kvenmannsnafn og öfugt. Ég kýs
að nefna skólana Fjallaskóla og Jöklaskóla og nöfn starfsmanna vísa til fjalla
og jökla. Í Fjallaskóla heitir skólastjórinn Katla, leikskólakennarinn heitir
Hekla, grunnskólakennarinn heitir Ingólfur, frístundafulltrúinn heitir
Grábrók og umsjónarmaður fasteigna heitir Esja. Í Jöklaskóla heitir
skólastjórinn Þórir, leikskólakennarinn heitir Snæfell, grunnskólakennarinn
heitir Eiríkur, matráðurinn heitir Torfi og stuðningsfulltrúinn heitir Vatni.

4.1 Fjallaskóli
Fjallaskóli hefur starfað sem leik- og grunnskóli frá því að hann hóf starfsemi
sína fyrir um þremur árum síðan. Hér verður gerð grein fyrir helstu
niðurstöðum úr viðtölum við Kötlu, Heklu, Ingólf, Grábrók og Esju.

4.1.1 Húsnæði og skólalóð
Húsnæði Fjallaskóla samanstendur af einni aðalbyggingu og nokkrum
útiskálum. Leikskóladeildin er í aðalbyggingunni ásamt 1. bekk og þar eru
sameignleg rými s.s. mötuneyti, starfsmannaaðstaða og salur. Eldri bekkir
grunnskóladeildar hafa heimastofur í útiskálum. Fjallaskóli var fyrstu árin
allur í einu sameiginlegu húsnæði en þegar hann stækkaði þurfti að bæta
við lausum stofum. Í framtíðinni á að byggja nýtt hús og er hugmyndin í dag
að hafa tveggja og þriggja ára börn í núverandi byggingu og fjögurra ára og
eldri í þeirri nýju. Katla vonast til að nýja byggingin verði staðsett sem næst
núverandi byggingu en það á eftir að ákveða það endanlega.
Starfsmenn Fjallaskóla eru á því að best sé að hafa alla starfsemi skólans
á einum stað. Heklu finnst það jákvætt:
Já, við erum svo heppin hér að við erum enn sem komið er í
einni byggingu. Plús í [öðrum] byggingum sem eru svona
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viðbót, þetta eru mjög nálægar byggingar. Við erum með
sameiginlegt vinnurými, við erum með sama yfirmann, við
erum náttúrulega með sama eldhús ... þú veist, allt þetta
sameiginlega.
Hér er Hekla að vísa til þess að árgangarnir á mörkum skólastiga eru í sömu
byggingunni.
Ingólfur hefur áhyggjur af því að nýja skólabyggingin verði langt í burtu.
Ef það verður ofan á finnst honum allt þeirra góða starf vera í hættu. Þá
þurfi að hafa stjórnendur í tveimur húsum, það verði farið lítið á milli húsa
og krakkarnir verða ekki lengur allir saman:
En þetta er eitthvað sem er í umræðunni, sem við hræðumst.
Ég held að það hafi mikil áhrif á starfsmannahópinn. ... Þá
verður bara fólkið sem er staðsett hérna, það verður eitt og
þarna verður eitt.
Hann vill sjá skólabyggingarnar áfram þétt saman og að yngri
leikskólahlutinn geti verið í jaðri skólalóðarinnar þannig að þau minnstu hafi
sér lóð. Hann vill sjá 5 ára með grunnskólanum og jafnvel 4 ára og að
samstarfið með 5 og 6 ára verði áfram eins og það er. Grábrók leggur
áherslu á að almennt sé gert ráð fyrir frístund í nýjum byggingum. Hún segir
að allt of oft sé hún höfð í færanlegum kennslustofum á lóðum glænýrra
grunnskóla og henni finnst að það eigi ekki að geta gerst sérstaklega þegar
búið er að sameina skóla og frístund. Hún vill sjá einhvern sameiginlegan
flöt innan skóla, frístundavæði fyrir alla, því þetta er sama stofnunin.
Í Fjallaskóla er ýmis búnaður sem hægt er að samnýta á milli skólastiga.
Ingólfi finnst það mikill kostur:
Það er frábært að geta verið hérna og ég get notað allan þann
efnivið sem leikskólinn hefur. Alla þessa holukubba,
einingakubba, allt þetta dót, allt, öll þessi kennslugögn og allt.
Ég get notað það og þær geta notað frá skólanum. Hugsaðu
þér, við getum verið að samnýta eitthvað sem er til í
myndmennt, alla þessa málningu og smíðahluti, allt þetta dót.
Leikskólinn hefur greiðan aðgang að öllu þessu. Og við höfum
greiðan aðgang að öllu þessu sem leikskólinn hefur. Þetta hafa
ekkert allir skólar.
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Skólalóð Fjallaskóla er sameiginleg en auk þess er smá aðstaða við
útistofurnar. Grábrók segir að lóðin samnýtist ágætlega fyrir leik- og
grunnskólabörnin.
Þegar
leikskólabörnin
eru
úti
eru
alltaf
leikskólastarfsmenn og þegar grunnskólabörnin eru úti eru
grunnskólastarfsmenn, frístundastarfsmenn eða almennir starfsmenn í
gæslu. Esja telur að skólalóðin megi vera skipt að einhverju leyti. Þá er hún
að horfa til yngstu leikskólabarnanna að þau hafi ákveðið svæði þannig að
þau séu ekki út um allt þannig að auðveldara sé að fylgjast með þeim.

4.1.2 Almennt um samrekstur leik- og grunnskóla
Starfsmenn Fjallaskóla sem ég ræddi við voru mjög áhugasamir um
samrekstur leik- og grunnskóla og voru sammála um að þetta rekstrarform
komi mjög vel út. Þeir höfðu mjög miklar skoðanir á samrekstri
skólastiganna og viðhorf þeirra kom sterklega fram í setningum eins og
þessum: „Mér finnst þetta algjörlega frábært“. „Mér finnst þetta voðalega
heillandi“. „Mér finnst þetta æðislegt, bara frábært“, „Þetta reynist mjög
vel“. „Alveg frábært, alveg frábært“. Það er margt sem starfsmönnum
Fjallaskóla finnst heillandi við þetta skipulag og nefndu þeir m.a. þá samfellu
sem verður á námi nemenda, samstarf nemenda á ólíkum aldri,
fjölbreyttara starf hjá starfsmönnum, betri nýting á starfsmannaauði og
húsnæði o.s.frv. Katla skólastjóri hefur mjög sterka sýn á kosti þess að reka
saman þessi tvö skólastig:
Mér finnst þetta bara eðlilegasti hlutur í heimi. Mér finnst
þetta bara algjörlega frábært, að koma að uppeldi barna frá
tveggja ára og uppúr. Mér finnst að þessi nánu tengsl
stjórnenda, starfsmanna og kennara við þetta litla
leikskólabarn viðhaldist.
Ingólfur grunnskólakennari er mjög hrifinn af þessu fyrirkomulagi bæði sem
kennari og foreldri:
... mér finnst þetta æðislegt, bara frábært. Sérstaklega ef
maður horfir á þetta út frá barninu ... að það sé ekkert erfitt
þetta skref að fara yfir í grunnskóla. Þetta er bara svona
eitthvað umhverfi sem þú þekkir og öryggi fyrir foreldrana að
vita hvað tekur við. ... Þegar það var ákveðið frá upphafi að
þetta verði samrekið, ekki að þetta sé þvingað. Af því ég þekki
það líka, hvernig það er.
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Hér er Ingólfur að vísa til þess að skólinn hafi starfað sem leik- og grunnskóli
frá upphafi en ekki orðið til eftir sameiningu skóla.
Ingólfur telur að 5 og 6 ára börn græði mest á þessum samrekstri því það
verður ekki erfitt að fara á milli skólastiga. Hann telur þó alla græða á því að
blanda skólastigunum saman.
Leikskólinn er að stórgræða á því að fá krakka til að koma að
leika við litlu krakkana. Alveg bara. Og grunnskólabörnin eru að
stórgræða á að fá að vera hér og leika með kubba, leika útí
garði, moka, leika við 3ja ára bróðir þinn. Það er frábært.
Grábrók sér þetta samstarf skólastiganna aðeins frá öðru sjónarhorni heldur
en skólastjórnendur og kennarar. Hún sér um frístundastarfið sem er bæði í
gangi á skólatíma að einhverju leyti og eftir að skóla lýkur á daginn.
Frístundastarfið er í mjög nánu samstarfi við leik- og grunnskólann og er litið
á það sem einn þátt skólastarfsins. Grábrók hefur ágæta reynslu frá öðrum
frístundaheimilum og segir að þetta fyrirkomulag í Fjallaskóla reynist mjög
vel. Það sé ekki þessi rígur á milli frístundar og skólans eins og víða
annarsstaðar þar sem skólar vilja helst ekkert vita af börnunum eftir
hefðbundinn skólatíma:
En hér er ekkert svoleiðis, þetta eru alltaf okkar börn. Það er
bara mjög þægilegt viðmót ... og svo finnst mér líka bara mjög
þægilegt að hafa þetta allt saman, að börn hafi tækifæri til að
vera saman í skólanum frá 2 ára og upp úr.
Katla leggur áherslu á að til þess að svona samrekstur gangi upp sé ekki nóg
að langa heldur þurfi stjórnendur og kennarar að forma þetta skipulag í
sameiningu. Það verði ekki þetta samtal og samstarf nema að það séu
sameiginlegir starfsfundir, sameiginleg stundatafla, sameiginlegir
vinnufletir, vinabekkir og einhverskonar sameiginlegt ferðalag eins og
undirbúningur á smiðjunum þeirra. Grábrók leggur áherslu á faglegan grunn
á öllum sviðum og að það sér ráðið fagmenntað fólk í leikskólann,
grunnskólann og líka í frístundastarfið. Hún varar við því að fara í svona hluti
til þess að spara peninga heldur eigi að gera þetta til að starfið verði
faglegra. Faglegi þátturinn getur varðað betra utanumhald, betri yfirstjórn,
betri umsjón með skólagöngu og frístundatíma leik- og grunnskólabarna og
meiri samfellu fyrir börnin og foreldra þeirra. ,,Það þarf að hugsa út í það af
hverju verið er að gera þetta og hverjum það gagnast. Ef það gagnast
engum á þá að vera að þessu?“ spyr Grábrók. Það þarf að skoða hvort þörf
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er á svona samstarfi og ef það er þörf á því að þá eigi að ráðast í verkefnið
af „fúlustu“ alvöru og gera það faglega og passa að enginn verði undir. Hún
telur að betra sé að hafa skólastigin saman, það verði minna um árekstra og
starfið og öll samskipti verði þægilegri.
Fjallaskóli hefur verið rekinn sem leik- og grunnskóli frá upphafi.
Upphaflega átti skólinn að vera eingöngu leikskóli. Katla telur að það hafi
verið vegna þrýstings frá foreldrum að ákveðið hafi verið að hafa
grunnskólanemendur einnig í skólanum til þess að þeir þyrftu ekki að fara
langar leiðir í rútu í skóla. Hekla telur að með þessu fyrirkomulagi sé
ákveðinn sparnaður í rekstri varðandi húsnæði og starfsfólk. Hún varar þó
við því að reka ákveðna skólagerð bara með það að leiðarljósi að spara. Hún
telur að það geti aldrei orðið góð menntun. Grábrók telur að þessi leið hafi
verið farin í sparnaðarskyni þó að hún sé ekkert viss um að svona rekstur
skili nokkrum sparnaði.

4.1.3 Starfsmannahópurinn – samstarf og stjórnun
Í Fjallaskóla segjast viðmælendur líta á sig sem fullgilda starfsmenn í
starfsmannahópnum og hluta af þeirri heild sem myndar þann hóp. Þetta er
í takt við það að starfsmenn líta á skólann sem eina stofnun en ekki tvær
eða fleiri stofnanir. Katla skólastjóri segist halda að allir starfsmenn líti á sig
sem starfsmenn Fjallaskóla og hún sé löngu hætt að hugsa skólann sem tvö
skólastig.
Katla segir að það sem starfsmenn skólans eigi sameiginlegt sé umhyggja
og hjarta fyrir börnum. Eins eigi þeir fagmennskuna sameiginlega og segir
starfsmenn vera fagmenn fram í fingurgóma. Hún sjái lítinn mun á þeim
eftir skólastigum. Hún tekur starfsþróunarviðtöl við sína starfsmenn og
einnig starfsendarannsóknarviðtöl:
Þetta er bara nákvæmlega jafn vel menntað fólk. Með
nákvæmlega jafn mikið hjarta fyrir að gera gott starf. Það vinna
allir 40 tíma á viku, jafn mikið, með hjartað hér. Ég sé engan
mun. Það er ekkert meira eða minna álag á einhverjum
staðnum, bara ef þú ert í vinnunni og gerir þitt besta. Þá er það
bara krefjandi.
Ingólfur segist upplifa sig sem hluta af starfsmannaheildinni því hann hafi
tengingu bæði við leikskóladeildina og grunnskóladeildina. Hann telur sig
jafnvel vera meira í tengingu við leikskóladeildina því 6 ára bekkurinn er í
sama húsnæði og leikskóladeildin. Að hans mati hafa hinir starfsmenn
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grunnskóladeildar ekki eins mikla tengingu og hann við leikskóladeildina.
Grábrók lítur á sig sem „algjörlega“ fullgildan þátttakanda í öllu
skólastarfinu. Í frímínútnagæslu segist hún t.d. ekki hundsa leikskólabörn ef
það er eitthvað í gangi hjá þeim. „Þau eru líka mín börn“.
Samstarf starfsmanna Fjallaskóla virðist vera nokkuð mikið á milli
skólastiga. Ingólfur segir að flestir starfsdagar séu sameiginlegir því „þetta
er náttúrulega bara einn skóli“. Á starfsdögum er t.d. unnið að námsskrá
skólans og öllu starfsfólki blandað saman í hópa. Að sögn Esju voru teknir
upp hálfir starfsdagar í vetur og þeim því fjölgað. Þá skapast aukið svigrúm
og fleiri dagar til samstarfs.
Hekla leikskólakennari vinnur með elstu nemendur leikskólastigsins og er
í teymisvinnu með Ingólfi grunnskólakennara sem kennir 1. bekk. Hún segir
að samstarf á milli skólastiga víkki sýn sína og að hún læri af samstarfi með
öðru fólki og geri hana þar af leiðandi meiri fagmann. Hún prófar nýjar
leiðir, er sveigjanlegri og opnari. Ef eitthvað kemur upp í kennslustund er
það ekkert mál því það er alltaf einhver sem getur gripið inn í. Ingólfur segir
samstarf þeirra vera algjörlega eftir þeirra höfði. Stundum er hann bara
með leikskólanum og er þá hópstjóri þar. Þau hafa verið með 5, 6 og 7 ára
krakka saman og stundum fer hann og kennir 6. bekk. Þetta fari eftir því
hvað verið er að gera hverju sinni og hann fer á milli aldurshópa eins og
ekkert sé:
Bara frábært að fara aðeins út fyrir rammann sinn og fara
eitthvað nýtt. Vera ekki alltaf bara fastur með sinn bekk. Og
frábært að geta hoppað yfir og geta notað mannauðinn. Það
eru frábærir listamenn sem vinna í leikskólanum, við fáum að
nota þá í grunnskólanum og öfugt.
Ingólfur segir að leikskóladeildin og grunnskóladeildin séu í smiðjutíma á
sama tíma. Þá eru allir kennarar lausir og skipta sér í ákveðin verkefni og
vinna í því sem þeir eru bestir. Honum finnst mikill kostur að geta farið á
milli deilda og að vera ekki fastur í kennslu allan daginn:
Það er rosalega mikil fjölbreytni í mínu starfi. Það finnst mér.
Og plús það náttúrulega að svo kemur þetta smiðjustarf inn í
og ég fer allt í einu að kenna Egilssögu í 6. bekk. Af því að ég get
það í smiðjunni minni. Þetta býður upp á svo mikinn
fjölbreytileika að hafa allt saman.
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Að sögn Ingólfs er talsverð hreyfing á starfsfólki á milli deilda og
mannauðurinn nýttur til hins ítrasta. T.d. kennir textílmenntakennarinn á
báðum skólastigum. Það sé mjög auðvelt þar sem það er mjög stutt á milli.
Hann nefnir einnig samstarf kennara varðandi starfendarannsóknir sem allir
háskólamenntaðir starfsmenn taka þátt í. Þar eru þeir að dýpka sig faglega
og vinna að verkefnum með einhverjum sem hafa sömu áhugamál, á sama
skólastigi eða á milli skólastiga. Ingólfur er t.d. að vinna verkefni með
leikskólakennurum. Esja segir að menntunarstig starfsmanna í skólanum sé
mjög hátt. Ef það er ekki kennaramenntað þá er það mjög vel menntað á
öðrum sviðum. T.d. er einn stjórnmálafræðingur og einn sjávarlíffræðingur
að vinna í skólanum og þeir nýtast vel t.d. í smiðjustarfi þar sem ákveðin
verkefni eru tekin fyrir og unnið þvert á allar bekkjardeildir.
Grábrók segir mjög gott samstarf vera á milli allra kennara skólans og
góður samstarfsvilji.
Ég held það sé vegna þess að við erum ein stofnun, það væri
annað ef þetta væru þrjár mismunandi stofnanir og ætluðum
að reyna að hafa eitthvað samstarf, þá er alltaf svona meira
formlegt og alltaf aðeins meira vesen. Hér er þetta bara voða
þægilegt, við hittumst bara á kaffistofunni eða hoppum niður
eða hlaupum út eða eitthvað, ef það þarf einhver að tala við
einhvern.
Hún er sérstaklega ánægð með samstarf starfsmanna frístundar og annarra
starfsmanna skólans. Hún segir t.d. að hún fái til sín sérgreinakennara
fjórum sinnum í viku inn í frístundina og nefnir í því sambandi
íþróttakennara, tónlistarkennara og myndmenntakennara. Hún segir að
einhvernveginn fari allir í öll hlutverk. Fólki er boðið þetta flæði. Katla segir
að samskipti á milli starfsmanna séu mjög góð og að það komi ekki upp fleiri
eða færri árekstrar á milli skólastiga frekar en á milli deilda eða bekkja.
Þetta fer meira eftir einstaklingum hvort það komi upp samskiptavandamál
en ekki hvort starfsmenn séu leikskólakennarar, grunnskólakennarar eða
frístundakennarar. Hekla er sama sinnis og segir að samskipti starfsmanna á
milli skólastiga séu mjög góð:
Þau eru bara mjög góð. Ég hef t.d. alveg ráðlagt fólki, þú veist
grunnskólakennurunum, ef þeir eiga í vandræðum hvernig á að
kenna hitt og þetta. Og sömuleiðis þau ... þú veist, það er
upplifunin. Og fólk er bara jákvætt. ... Þetta er lifandi. Þetta er
náttúrulega svo lítill skóli, hann er að byggjast upp, það eru allir
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líka með svo stórar hugsanir eitthvað. Maður þarf að geta
gengið í allt einhvernveginn.
Í Fjallaskóla er stjórnskipulagið þannig að það er skólastjóri og tveir
aðstoðarskólastjórar. Starfsmennirnir virðast vera nokkuð sáttir við þetta
fyrirkomulag en Grábrók frístundafulltrúi telur þó að það hafi vantað meira
utanumhald yfir frístundina. Aðstoðarskólastjórinn sem heldur utan um
hana „er í svo rosalega mörgum öðrum verkefnum af því að þetta er svo
stór stofnun“. Hún myndi vilja sjá sérstakan stjórnanda yfir henni,
frístundastjóra, því henni finnst allar þessar þrjár deildir vera jafn
mikilvægar. Hún segir þó að þetta muni lagast næsta haust því búið sé að
ráða verkefnisstjóra yfir frístundina. Grábrók segist ekki alltaf vera viss við
hvaða stjórnanda hún eigi að tala:
... Það hefur verið svona á tíðum dálítið ruglingslegt við hvern
maður á að tala. En það eru samt allir hér svo opnir að það er
eiginlega alveg sama við hvern maður talar, maður hittir
einhvernveginn alltaf á réttan aðila. Það er svo mikill vilji. Svo
náttúrulega finnst manni þægilegra að tala við einn en annan
og þá leitar maður í það.
Katla bendir á að ef skólinn væri þrjár einingar væri stjórnunarkvótinn meiri
þannig að skólinn tapar í raun á þessum samrekstri og það sé ókostur. Hún
vill vera faglegur stjórnandi en nær því ekki nægilega allstaðar að sínu mati
og annar aðstoðarskólastjórinn nær ekki að sinna nema leikskólahlutanum.
Því verður sérhæfing hjá þessum aðstoðarskólastjóra á því stigi á meðan
hinn aðstoðarskólastjórinn hefur sérhæft sig í grunnskólanum og frístund. Ef
stjórnunarkvótinn væri meiri hefðu stjórnendur meiri tíma til að setja sig inn
í fagleg mál og stýra einhverjum stærri og dýpri málum. Í þess stað fer
tíminn meira í praktísk mál. Ingólfi finnst þetta stjórnskipulag virka mjög vel
sérstaklega af því að skólinn er ekki það stór og stjórnendur eru vel inni í
öllu. Hann telur að það verði erfitt fyrir skólastjórann að vera inni í öllum
málum þegar skólinn er búinn að tvöfaldast eða þrefaldast að stærð. Einnig
verður þetta erfiðara ef skólinn verður á tveimur stöðum í framtíðinni.
Flestir starfsmennirnir telja að það skipti ekki máli hvort skólastjórinn
hafi bakgrunn úr leikskóla eða grunnskóla. Katla heldur þó að það náist fyrr
sátt um grunnskólakennara með stjórnunarpróf heldur en leikskólakennara
þó svo að sá síðarnefndi geti „algjörlega“ gert þetta. Hekla leikskólakennari
bendir á að skólastjóri Fjallaskóla sé með grunnskólabakgrunn og hafi kennt
í mörg ár í grunnskóla. Hún hafi því „þannig innsýn“. Hekla segir að hún hafi
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ekki fundið mikið fyrir því hvaða bakgrunn skólastjórinn hafi enda vinni
hann mikið með stjórnunarteyminu. Hún telur skipta meira máli hvernig
manneskjan er sjálf heldur en hvaða bakgrunn hún hafi. Ingólfur telur að
skólastjórinn verði að hafa reynslu af báðum skólastigum eða hafa sterkan
einstakling með sér til að bakka sig upp. Hann hafi þó alltaf ímyndað sér
grunnskólakennara í „bílstjórasætinu“.
Leik- og grunnskólakennarar vinna eftir sitthvorum kjarasamningnum.
Ingólfur sem kennir 1. bekk finnst ýmislegt erfitt við það og nefnir
mismunandi starfstíma og mismikinn undirbúningstíma:
Það er erfitt fyrir þær á leikskólunum, að þurfa að horfa upp á
það að við kennarar fáum vetrarfrí, við fáum lengra jólafrí,
páskafrí, sumarfrí. Það er svolítið erfitt að vera einn skóli, en
samt erum við öll með sitthvorn kjarasamninginn og njótum
misjafnra fríðinda. Það er held ég það sem er sárast við þetta
og er erfiðast. Það held ég. ... Og undirbúningstíminn, ég hef
náttúrulega miklu meiri undirbúningstíma en þær.
Grábrók segir að flestir starfsmenn Fjallaskóla hafi sama vinnutíma og að
grunnskólakennarar vinni samkvæmt bókun 5. Katla hafði í upphafi svolitlar
áhyggjur af ólíkum kjarasamningum þeirra sem starfa í skólanum.
Grunnskólakennarar ganga fyrr út í sumarið en leikskólastarfsmenn,
skólastjórnendur og frístundastarfsmenn og hún segist ræða þessa hluti við
alla þegar þeir ráði sig inn í skólann. Hún kýs fremur á horfa á það sem
gróða að fá að vinna skemmtileg verkefni fram að sumarfríi heldur en að
vera afbrýðissöm og finnast þetta vera vandamál. Þetta mismunandi
fyrirkomulag hefur ekki skapað togstreitu á milli starfsmanna að hennar
sögn nema aðeins um síðustu páska. Þá skiptust starfsmenn frístundar á að
fara í frí vegna þess að það voru svo fá börn þar og starfsmennirnir bentu á
það að í öðrum frístundamiðstöðvum væri þetta gert. Þá var spurt í
leikskóladeildinni: „... af hverju geta þeir farið í dimbilvikunni, af hverju ekki
við?“ Katla segir að þarna hefði hugsanlega verið sniðugra að bjóða
frístundastarfsmönnum að koma á leikskóladeildina með þessi fáu börn og
einhverjir starfsmenn hefðu getað unnið að undirbúningi. Hekla
leikskólakennari hefur starfað sem grunnskólakennari og hefur ákveðinn
samanburð á starfsumhverfi leik- og grunnskólakennara. Henni finnst
stundum erfitt að horfa á eftir grunnskólakennurum fara í frí:
Ég er alveg jafn þreytt og ég vinn alveg jafn mikla vinnu. Af því
nú hef ég upplifað bæði. Þú veist ég hef alveg verið starfandi
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kennari í það mörg ár og ég veit alveg hvað þetta frí er
nauðsynlegt. ... Þá finnst mér rosa erfitt stundum, eins og
jólafrí, það er dálítið erfitt að horfa eftir þeim fara út,
einhvernveginn brosandi þarna tveimur, þremur dögum, ef það
eru ekki fleiri, fyrr. Þú veist, maður væri alveg til í þetta. Af því
að viðveran er miklu meiri með börnunum þegar maður er
leikskólakennari.
Hekla leggur áherslu á að starfsmenn Fjallaskóla séu einn starfsmannahópur
og því þurfi grunnskólakennarar að passa sig á því að vera ekki að monta sig
af því þegar þeir fara í frí en ekki aðrir. Henni finnst hún vera að setja meira í
þetta en hinir. Hún segir að á sumrin sé hins vegar allt einhvernveginn
jákvæðara og úti er bjartara. Þá er hún sjálf léttari og fer að hreyfa sig meira
og er meira með börnin úti. Á þessum tíma verður starfið „einhvernveginn
svo miklu léttara“. Þegar Ingólfur vann á leikskóla hugsaði hann alltaf: „...
ohhh, af hverju er ég ekki að vinna í grunnskólanum núna.“ Honum finnst
að það eigi að vera vetrarfrí í leikskólum eins og í grunnskólum og
sérstaklega í samreknum skólum eins og í Fjallaskóla. Hann segir að
leikskólabörn þurfi alveg jafn mikið á fríi að halda og grunnskólabörn og
leikskólakennarar alveg eins mikið á því að halda og grunnskólakennarar.

4.1.4 Samstarf á milli skólastiga
Í Fjallaskóla er samstarf á milli nemenda á ólíkum skólastigum mest á milli 5
og 6 ára nemenda. Þessar deildir eru með stofur hlið við hlið og dyr á milli
sem hægt er að opna. Ingólfur grunnskólakennari segir að samstarfið byggi
á ýmsum þáttum. Einu sinni í viku fari börnin saman í hringekju sem stendur
yfir í tvo tíma og einn morguninn er frjáls leikur á milli kl. átta og hálf tíu. Þá
er flæði á milli aldurshópanna. Börnin fara saman í frímínútur, í leikfimi og
frístund. „Það er rosalega mikið samspil þarna á milli.“ Ingólfur segir að í
hringekjunum sem eru oftast í fjögurra vikna lotum séu fjórar stöðvar. Ein
stöðin er kennslumiðuð en frjálsara á hinum þremur. Ingólfur sér um
kennslumiðuðu stöðina þar sem hann hefur m.a. tekið fyrir stafavinnu og
stafaleiki, stærðfræði og tölvu- og upplýsingatækni. Hans verkefni eru
yfirleitt kennslumiðuð en leikskólakennararnir eru meira með verkefni sem
snúa að sköpun og frjálsum leik.
Eitt af einkennum Fjallaskóla er svokallað smiðjustarf. Ingólfur segir að
það sé þemabundin vinna sem er sett inn á stundatöflu hjá nemendum.
Smiðjurnar rúlla á svona sjö vikna fresti og þar fer fram ýmiskonar vinna þar
sem unnið er með ýmis viðfangsefni. Annars vegar vinna leikskólakrakkar
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mikið saman innbyrðis í smiðjum og hins vegar grunnskólakrakkarnir saman.
Í vetur unnu 5 ára leikskólabörn í smiðju með grunnskólanemendum um
himingeiminn sem allur skólinn tók þátt í en í mismunandi aldurshópum.
Markmið fyrir hvern aldurshóp voru tekin úr aðalnámskrá leik- og
grunnskóla. Að sögn Ingólfs unnu 5, 6 og 7 ára krakkar saman í þessari
smiðju og lærðu um tunglið, plánetur og geimfara. Krökkunum var skipt
niður í litla hópa og leik- og grunnskólakennarar unnu saman. Fyrst veltu
kennararnir því fyrir sér hvort það væri of mikill námslegur getumunur á
milli 5 ára og 7 ára krakka en það reyndist ekki því þetta virkaði mjög vel og
krökkunum þótti þetta „æðislegt“. Margir starfsmenn komu að smiðjunni,
s.s. smíðakennarar, íþróttakennarar, frístundafólk o.fl. og því var hægt að
hafa hópana litla. Eftir sex vikna vinnu voru smiðjulok þar sem foreldrar leikog grunnskólabarna komu að fylgjast með. Þar kynntu krakkarnir verkefnið,
geimflaugum var skotið á loft og foreldrar fengu verkefni til að leysa. Ingólfi
fannst þessi vinna alveg frábær. Hann segir að smiðjurnar séu eitt helsta
samstarfsverkefni nemenda á milli skólastiga.
Fleiri samstarfsverkefni nefndi Ingólfur. Fimm ára krakkarnir eru t.d. í
vinabekkjasambandi við 5. bekk. Þeir sækja t.d. jólatréð saman. Elstu
krakkarnir lesa stundum fyrir leikskólakrakkana og krakkarnir í frístund fara
inn á leikskóladeild og leika við krakkana þar og aðstoða við ýmsa þætti:
Sem er bara frábært, krakkarnir elska þetta. Litlu á
leikskólanum og stóru börnin sem að koma að leika við þau og
bara flott fyrir starfsfólkið að fá einhverja krakka til að leika við
börnin á gólfinu. ... Og svo eru náttúrulega leikskólabörnin að
borða með grunnskólabörnunum úti í matsal.
Ingólfur segir að grunnskólabörnin sæki í þennan frjálsa leik, hlutverkaleik
og viti vel hvað hann hafi mikla þýðingu fyrir börnin:
Já, þetta sem að vantar kannski svolítið í fyrstu skólastigunum í
grunnskóla. En þau eru bara ennþá börn, þau eiga ekki að þurfa
að sitja allan daginn og bara skrifa. Þurfa svolítið þennan frjálsa
leik. ... Og bara æðislegt fyrir grunnskólakrakkana að fá skóflu
og fötu og moka ...
Nemendur skólastiganna hafa einnig tekið þátt í sameiginlegum
gróðursetningardögum og hittast úti í frímínútum þegar það á við. Katla
bendir á að snertifletir eða samstarf á milli ákveðinna aldurshópa snúist
fremur um fólk, staðsetningu og verkefni en um leikskóla og grunnskóla.
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Hún segir að í Fjallaskóla séu t.d. minni snertifletir á milli 4 og 5 ára sem eru
á sitthvorri hæðinni heldur en á milli 5 og 6 ára sem eru með stofur hlið við
hlið.
Hekla segir að leikskólakennarar og grunnskólakennarar fari ef til vill
ólíkar leiðir í kennslu. Í leikskólanum er kennt í gegnum leik og uppgötvun
og börnin leidd í einhverja átt án þess að verkinu sé stjórnað. Börnin eiga að
uppgötva sjálf. Í grunnskólanum er meira form á deginum þar sem ákveðnir
þættir eru kenndir. Hún segir að kennsluaðferðir geti verið misjafnar og að
grunnskólakennarinn geti auðveldlega kennt í gegnum leik.
Hekla sér ákveðin tækifæri í samstarfi yngri og eldri nemenda og nefnir í
því samhengi 5 ára gamalt barn sem vinnur með eldri börnum. Yngra barnið
sér einhvernveginn ýmsa hluti öðruvísi og getur haft kjánalega hugmynd
sem leiðir áfram í einhverja skemmtilega hugsun. Á meðan eldra barnið
leiðréttir, segir frá og kennir. Það hefur kannski ekki alveg fullkomna sýn á
hlutina og þá kemur kennarinn til sem leggur eitthvað meira til málanna.
Þetta finnst henni skemmtilegt og þetta opnar hugann. „Maður verður
sveigjanlegri og maður verður einhvernveginn umburðarlyndari.“ Hekla
tekur annað dæmi um þriggja ára óþreyjufullt barn sem situr og er að hlusta
t.d. á fornleifafræðing. Það er mun skemmtilegra fyrir það að hafa stóran
vin með sér. Það er erfiðara fyrir barnið að sitja og hlusta eingöngu með
þriggja ára gömlum vinum því þá er meiri hætta á að barnið fari að iða í
sætinu. Það er eitthvað spennandi að sitja með eldri fyrirmynd sem situr
alveg kyrr. Barnið verður að hlusta og fer síðan að vinna einhver verkefni
með eldra barninu sem tók eftir einhverju sem það yngra gerði ekki. Hekla
segir að það hafi gengið vel hjá sér að láta leikskólabörn og grunnskólabörn
vinna saman:
Fyrir mig, þá hefur það gengið mjög vel. Það hefur kannski ekki
alltaf gengið vel hjá öllum hópum. Það er kannski líka viðhorf
starfsmannsins að láta þetta ganga og hafa verkefni sem eru
nógu fjölbreytt, sem ná að örva alla.
Hekla telur að leikskólabörnin í Fjallaskóla séu virkilega tilbúin að byrja í 6
ára bekk eftir að þau hafa kynnst öllu því samstarfi sem er með 5 og 6 ára
börnum í skólanum. Þau hafa kynnst ákveðnu formi, „kennsluformi“ og hafa
fengið meiri ögrun. Hún segir jafnframt að sum börn séu í raun ekki tilbúin
að hefja grunnskólagöngu og þurfa bara að vera meira úti á leikvelli, þurfa
meiri „aksjón“ því hugur þeirra er ekki tilbúinn að sitja marga tíma á
skólabekk. Þessi börn fá tækifæri í Fjallaskóla til að fara yfir í
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leikskóladeildina að leika sér: „... þarna erum við að mæta ólíkum þörfum
barna. Þau eru svo mismunandi stödd í þroska.“
Grábrók er stundum í frímínútnagæslu úti á skólalóð og segir ekkert mál
fyrir þau yngri og eldri að vera þar saman. Hún segir að þau stóru séu
dugleg að „lúffa“ fyrir þeim yngri og vilja líka leika við þau eða aðstoða:
Mér finnst þetta svolítið skemmtilegt að sjá þetta og jafnvel
hörðustu gæjar eru ljúfir sem lömb við þessi litlu. Það er
svolítið skemmtilegt að sjá það.

4.1.5 Skólamenning
Starfsmenn Fjallaskóla eru nokkuð einhuga um það að tala um skólann sem
einn skóla og að þeir séu að vinna í Fjallaskóla. Katla telur að til þess að
þessi tvö skólastig geti starfað sem ein stofnun þurfi margt að koma til:
Það þarf í fyrsta lagi sameiginlega sýn. Það þarf sameiginlega
námsskrá. Það þarf samstarfsdaga ... þá þarf þessa trú á að það
sé betra að gera þetta svona heldur en hinsegin. Það sé
farsælla. Það verður meiri dýnamik, það verður meiri skilningur
á skólastigunum. Það er möguleiki á að bjóða fólki upp á að
vinna svona á mörkum skólastiga og beggja vegna.
Esja vill meina að á meðan þessar þrjár einingar sem mynda skólann eru
saman í húsnæði eða mjög nálægt hver annarri að þá geti skólinn virkað
sem ein stofnun:
Þú tekur þetta ekki í sundur og hendir þessu á þrjá staði og
ætlar að láta þetta fúnkera sem eina stofnun. Þá er þetta bara
búið. En þetta er grunnurinn að því að svona andrúmsloft
myndist, það er að þetta sé í rauninni ein heild. Þú býrð ekki til
eina heild á þremur stöðum.
Esja telur að andrúmsloft skólans segi mikið til um það hvort allir
starfsmenn líti á sig sem hluta af ákveðinni heild. Þar telur hann að
stjórnendur hafi mikið að segja, að þeir séu færir um að halda uppi þessum
jákvæða starfsanda.
Heklu finnst Fjallaskólamenningin sterk þar sem börn koma inn í skólann
tveggja ára og útskrifast á grunnskólaaldri:
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Fjallaskóli er svo mikið þeirra, af því að þau hafa svo marga vini,
þau verða sveigjanlegri og verða aðlögunarhæf þannig að þau
geta unnið með hverjum sem er, þau eru vön. Þau eru alltaf að
vinna í smiðju með einhverjum eða að leika inni á deild. Eða
vinna stærðfræðiverkefni eins og við erum með í tíma, eða
hvað sem það er. Og einhvernveginn fjölbreytnin bara. Já, meiri
fjölbreytni. Við einhvernveginn þróumst hraðar, finnst mér af
því að við erum á einum stað.
Ingólfur segir að starfsmenn hafi tamið sér að tala um „Fjallaskólabörnin“.
„Við erum ekki að tala um leikskólabörn og grunnskólabörn.“ Varðandi
samstarf skólastiganna telur Katla að starfsmaðurinn græði á því:
Ég held að hann verði miklu umburðarlyndari [og] sveigjanlegri
í hugsun. ... Og hann verður læsari á samstarfsfélaga og annað,
bæði með því að vera að vinna svona í smiðjum og eiga að
vinna með hinum og þessum hópum, kennara og barna ... að
þú finnir til svona skuldbindingar gagnvart þessari sýn skólans,
þú veist að þú átt öll börnin. Að allir séu jafn mikilvægir. Þannig
að ég held að ... það græði allir.
Heklu finnst mikilvægt að tilheyra einhverjum hópi og segir að það sé í
mannlegu eðli. Hún talar um starfsmannahópinn sem eina heild þar sem
allir séu mikilvægir hvar sem þeir starfa, hvort það er í eldhúsinu,
skrifstofunni eða í vinnu með börnum, burt séð frá bakgrunni eða menntun.
Já og hafa hlutverk og eitthvað að segja. Mér finnst mikilvægt
að það sé hlustað á alla. Þú mátt alveg koma með þína skoðun
og hún er aldrei asnaleg, því við erum búin að vinna saman
hérna mörg sameiginleg verkefni með börnunum. Já, það hafa
allir hlutverk, t.d. í smiðjunum. Það fá allir hlutverk þar.
Hún segir að í Fjallaskóla er enginn merkilegri en aðrir og leggur áherslu á
samvinnuna, virðinguna og að tilheyra hópnum. Félagsskapurinn skipti máli,
að vera ekki að vinna ein úti í horni, „það er alltaf einhver nánd.“ Katla
nefnir alla þá þekkingu sem verður til í skólanum og að starfsmenn fái að
vera með sína sérvisku eða arfleifð eða menningarbakgrunn; „það er bara
eitthvað fallegt við það.“ Hún gerir ýmislegt til að styrkja
starfsmannahópinn og þjappa honum saman. Henni finnst mikilvægt að
veita starfsmönnum faglegan stuðning og ræða við þá um áhugamál sín eins
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og t.d. lestrarkennslu. Hún finnur að fólk kann að meta þessi viðtöl. Hún fer
með starfsmönnum á námskeið í sambandi við kennsluaðferðir, les yfir
námsmat og gagnrýnir endurgjafir þeirra, talar á ákveðinn hátt og vill hafa
ákveðna fagmennsku. Hún vill vera inni í kennsluaðferðum sem kennarar
beita og inni í rökstuðningi fyrir vali á aðferðum. Hún fer mikið inn í
kennslustofur og fylgist með og horfir á hvernig talað er við börnin. Henni
finnst þetta skipta máli. Starfsmönnum þykir þetta einnig frábært að mati
Kötlu. Ingólfur telur að það hafi mikið að segja að Katla láti alla
háskólamenntaða starfsmenn vinna að starfeindarannsóknum.
Í Fjallaskóla eru tvær kaffistofur fyrir starfsmenn á sitthvorri
starfsstöðinni. Ingólfur segir að liður í því að þjappa starfsmönnum saman í
vetur hafi verið að fara í kaffi saman á aðra kaffistofnuna í einu. Það hafi
verið gert nokkrum sinnum. Ingólfur segir jafnframt að skólastjórinn láti
starfsmenn vinna markvisst saman og kynnast. Nefnir hún í því samhengi
ýmsa vinnu á starfsdögum, hópastarf þar sem unnin eru allskonar verkefni
og unnið að undirbúningi; „Allt samstarf hjálpar. Bara að kynnast fólkinu,
þetta verður allt mikið léttara þegar þú þekkir fólk, meira en bara hæ og
bæ.“ Esja hefur mjög jákvætt viðhorf gagnvart starfi sínu eins og aðrir
starfsmenn Fjallaskóla. Hún hleypur í öll störf ef svo ber undir. „Maður sér
þörfina. Og þá get ég alveg eins gert það eins og að húka eða gera eitthvað
annað.“ Grábrók segir að mikill samstarfvilji ríki meðal starfsmanna og ef
vandamál komi upp eru allir tilbúnir að leysa þau: ,,Það er aldrei eitthvað
vandamál, það er bara unnið í lausnum“.

4.1.6 Samfella í námi nemenda á milli skólastiga
Í Fjallaskóla fljóta ákveðnar kennsluaðferðir úr leikskóla og upp í grunnskóla
af því að þekkingin er til staðar að sögn Kötlu. Að sama skapi hafa
starfsmenn tekið upp markmiðsbundna hugsun alveg niður í tveggja ára í
smiðjunum. Hún segir að í raun og veru er verið að taka
hópastarfsfyrirkomulagið úr leikskólanum og setja svolítið markmið á það.
Smiðjurnar bera sama yfirheiti í leik- og grunnskóladeildinni þannig að það
er verið að vinna með sama þema í mörgum aldurshópum en það eru farnar
mismunandi leiðir til að ná ákveðnum markmiðum. Þarna er verið að vinna
með sömu hugmyndafræðina alveg frá tveggja ára og uppúr:
Þannig að leikurinn fer upp ... og markmiðin alla leið líka. Þarna
eiga að flæða svolítið styrkleikar hvers skólastigs og svo kemur
frístundin eins og frelsandi engill þvert á þetta allt.
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Katla segir að samrekstur skólastiga í Fjallaskóla hafi þau áhrif að
samfellan þarna á milli stiga verði þægilegri. Hún nefnir að
samstarfsverkefni á milli árganga verði ekki að veruleika nema að þau séu
sett í formlegan farveg og það eigi við um allt. Það verði t.d. ekki samstarf á
milli grunnskóla og framhaldsskóla nema skólameistarar beggja stiga setjist
niður ásamt fleiri aðilum og búi til eitthvað; „Það verður ekkert bara af því
að manni langi til þess. Það þarf sem sagt að búa til farveg.“ Katla segir að
það séu snertifletir á milli skólastiganna varðandi reynslubundið nám, það
sé þekking á stöðu barnanna á milli stiga því umsjónarkennarinn þekki
börnin sem hann er að fá til sín í 1. bekk, þekkir talnaskilning þeirra og það
þarf ekki sérstaka skilafundi á milli skólastiga:
Þau leika, þau læra, þau upplifa saman. ... Ég er hætt að sjá
þetta sem tvö skólastig eins og þú veist. Ég sé þetta ekki svona.
Ég er ekki að hugsa þetta alltaf svona tvennt sem þarf að
tengja. Þetta er eitt.
Á milli skólastiga er flæðitími einu sinni í viku og hringekja einu sinni í viku.
Þá eru tvær stöðvar í 1. bekkjarstofunni og tvær stöðvar í leikskóladeildinni.
Grábrók segir að þetta fyrirkomulag veiti börnunum meira öryggi:
Það er þetta flæði sem ég er alltaf að tala um, það er aldrei
klippt á strenginn bara og manni hent út í djúpu laugina.
Starfsmenn Fjallaskóla eru allir á því að nemendur í skólanum finni lítið
fyrir því þegar þeir hefja nám í 1. bekk. Heklu leikskólakennara finnst
samstarf skólastiganna heillandi og er ennþá einhvern veginn svona „á
bleiku skýi“ með það:
Mér finnst það svo frábært tækifæri sem þau fá, að vera í
Fjallaskóla þar sem þau eru ... einhvernveginn ekki að skipta
um byggingu. Þau þekkja alla kennara, þau þekkja öll rými ...
það er ekkert svo rosalega nýtt fyrir þeim, nema kannski
fyrirkomulagið á deginum ... þau eru að taka þetta skref, þarna
yfir EKKI þröskuldinn. Það er einhvernveginn svo lítið skref, það
er svo auðvelt, það er svo ánægjulegt og hamingjusamt ...
þetta er svo falleg samfella í skólastarfinu.
Hekla segir frá því að sumir foreldrar í öðrum skólum fái engan undirbúning
fyrir börnin sín áður en þau byrja í skóla. Í þeim tilfellum upplifa bæði
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börnin og foreldrarnir ákveðinn kvíða í upphafi skólagöngunnar. Hún segir
að það hljóti að vera erfið byrjun. Hekla verður ekki vör við kvíða hjá
börnum og foreldrum Fjallaskóla þegar börnin byrja í 1. bekk. Það þykir
henni vænt um.
Ingólfur grunnskólakennari telur að samrekstur skólastiganna hafi þau
áhrif á börnin í Fjallaskóla að það verði mjög auðvelt fyrir þau að byrja
grunnskólanám.
Þetta verður bara ekkert mál. Ég þekki öll börnin sem koma.
Fyrir utan þau sem koma ný inn. Þau þekkja mig, þau þekkja
stofuna, þau þekkja efniviðinn, þau hafa komið hérna og séð
hvaða skólabækur krakkarnir eru með, þau eru búin að sýna
þeim skólabækurnar. Þau þekkja bara allt. ... Já, þau vita svona
sirka, nákvæmlega hvað þau eru að fara að gera í vetur. Þau
eru búin að yfirstíga þetta.
Þröskuldurinn á milli 5 ára barna og 6 ára barna í Fjallaskóla er ekki stór.
Grábrók segir að í raun sé þetta bara ein hurð sem er stundum opin og
stundum er flæði þarna á milli:
Þannig að þetta er ekki það stórt skref. Það er reynt að gera
þetta svona auðveldara og ég held að það sé svolítið
einkennandi fyrir alla starfsemi hérna, það er verið að reyna að
auka, eða svona auðvelda þessar breytingar og flæði sem að
oft vefst svo mikið fyrir börnum.
Hún segir að þetta flæði í Fjallaskóla gefi börnunum meira öryggi að byrja í 6
ára bekk. Síðan er engin útskrift úr leikskóla því þau eru alltaf í sama
skólanum. Esja, umsjónarmaður fasteigna fylgist vel með skólastarfinu í
Fjallaskóla og hefur ákveðnar skoðanir á því. Henni finnst þetta fyrirkomulag
alveg frábært:
Þetta verður svo miklu, miklu einfaldara allt saman ... Og
skólastarfið nær alveg niður í leikskóla ... þetta er unnið þvert í
gegnum allt saman þannig að þessi fjarlægð sem er á milli
þessara ákveðnu stiga, þau hverfa. Og ég held að við fáum ekki
samskiptavandamál milli aldurshópa eins.
Hún telur að þegar krakkar eru að fara á milli skóla í nýtt umhverfi þá verði
stóru krakkarnir oft ógnvekjandi og meiri hætta á einelti og áreitni frá þeim
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gagnvart þeim yngri. Hins vegar þar sem skólastigin starfa saman eins og í
Fjallaskóla verði öll samskipti eðlilegri og þessi hegðun hverfi. Eldri
krakkarnir leiki sér meira að segja við þá yngri úti á leiksvæði og krakkarnir í
frístund fari stundum í leikskóladeildirnar að leika við krakkana þar. Þeir
hjálpa jafnvel til við að klæða krakkana og setja út. Þessi tengsl verða það
mikil á milli aldurshópanna að þau koma í veg fyrir spennu þarna á milli.
Henni finnst þetta afslappandi umhverfi en auðvitað komi upp vandamál
eins og í öðrum skólum.

4.2 Jöklaskóli
Jöklaskóli hefur starfað sem leik- og grunnskóli eftir að nokkrir minni skólar
voru sameinaðir. Hann hóf starfsemi sína fyrir um fjórum árum og í upphafi
voru ekki allir í skólasamfélaginu sáttir við þessa breytingu á fyrirkomulagi
skólamála. Í dag ríkir nokkuð góð sátt um skólann og þessa breytingu að
sögn eins viðmælendans. Nú verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum úr
viðtölum við Þóri, Snæfell, Eirík, Torfa og Vatna.

4.2.1 Húsnæði og skólalóð
Húsnæði Jöklaskóla er í þremur húsum, þar sem leikskóladeildin og
grunnskóladeildin eru í sitthvoru húsinu. Stutt er á milli húsa og eru sér
skólalóðir fyrir hvort skólastigið. Þórir segir að það hafi verið nýbúið að
byggja leikskólann þegar ákveðið var af sveitarstjórn að sameina skóla
sveitarfélagsins.
Því miður munaði bara mjög litlu, því miður var búið að taka
ákvörðun um byggingu á leikskólanum. Hann er splunkunýr,
hann var byggður í kreppunni. Sveitarfélagið er vel rekið og
þurfti ekki að draga saman seglin og afgangur af rekstri og allt
það. ... Og svo var skólinn sameinaður 2009 og þá var tekinn í
notkun nýr leikskóli. En ef þetta hefði verið athugað fyrr að þá
hefði verið byggt við [grunnskólann] og þetta módel verið allt
öðru vísi hugsanlega. En það var bara of seint. En hann er
hérna bara alveg við.
Snæfell heldur að það skipti í rauninni ekki máli hvort skólinn sé allur undir
sama þaki eða ekki. Telur þó að það megi ekki vera langt á milli og finnst
þetta fínt eins og þetta er í Jöklaskóla:
Ég held að [skólinn] þurfi ekkert endilega að vera undir sama
þaki. Jú, ég meina, æ ég veit það ekki. Kannski myndi fólk vinna
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t.d. meira saman innbyrðis ef þetta væri undir sama þaki. Það
væri sameiginleg kaffistofa og svona. En ég held það skipti ekki
öllu máli.
Áður en leikskólinn var byggður var hann í húsnæði grunnskólans en þeir
reknir sem tveir skólar með sitthvort starfsfólkið og Snæfell segir að þó svo
að skólastigin hafi verið í sama húsi hafi verið eiginlega engin samvinna. Þó
svo að engin kaffistofa hafi verið í leikskólanum nýttu starfsmennirnir ekki
kaffistofu grunnskólans. Vatni hefði viljað sjá núverandi skóla í sömu
byggingu. Honum finnst húsin vera aðeins of mörg eins og þetta er í dag
„aðeins of margir inngangar til þess að fólk blandist“. Honum fannst meiri
tengsl á milli þegar skólarnir voru í sömu byggingu. Torfi er sama sinnis og
segir að í sameiginlegu húsnæði er hægt að samnýta húsnæði og búnað
betur. Út frá rekstrarlegu hagræði segir Þórir að það skipti öllu máli hvort að
leikskóli og grunnskóli séu í sama húsi eða hlið við hlið til að ná sem mestu
hagræði:
Vegna þess að þá getur þú verið að nýta sömu ljósritunarvél og
sömu tölvukerfin, þú getur verið að nýta bókasafnið sem er inni
í skólanum mikið betur. ... Þú getur verið með sömu
skólalóðina að hluta til eða alveg og þú getur verið með sömu
ræstinguna ... rafmagn og hiti koma öðruvísi út o.s.frv. o.s.frv.
Það er bara allt öðruvísi.
Eins og áður hefur komið fram eru tvær skólalóðir við Jöklaskóla. Ein fyrir
leikskólann og önnur fyrir grunnskólann. Torfa finnst að það mætti vera
sameiginleg lóð fyrir bæði skólastigin. Hann telur að það mætti leyfa elstu
leikskólabörnum að fara yfir á grunnskólalóðina og nota t.d. sparkvöllinn og
önnur leiktæki. Eins mætti leyfa 1. – 3. bekk að komast í sandkassana í
leikskólanum og allt dótið þar.

4.2.2 Almennt um samrekstur leik- og grunnskóla
Starfsmenn Jöklaskóla eru allir almennt hlynntir því að reka saman leik- og
grunnskóla og finnst það koma vel út í þeirra skóla. Snæfell,
leikskólakennari, er hrifin af þessu rekstrarformi og telur að samvinna milli
leik- og grunnskólans hafi aukist eftir að skólarnir voru sameinaðir. Skólinn
varð til fyrir nokkrum árum eftir að tveir grunnskólar, einn leikskóli og
tónlistarskóli voru sameinaðir í eina stofnun, Jöklaskóla. Hún horfir á þessar
breytingar með opnum huga og reynir að nýta þau tækifæri sem gefast til
samvinnu. Leikskólinn eigi ekki bara að fara inn í grunnskólann heldur þurfi
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það að vera gagnkvæmt. Eiríkur grunnskólakennari segir þetta renna ljúft og
það hafi ekki orðið margir árekstrar. Hann segir að þetta hafi ekki angrað
hann neitt og finnst þetta fara vel og skila góðu. Hann telur vera
samstarfsvilja á báðum skólastigum og jákvæðni fyrir þessu. Vatni,
stuðningsfulltrúi, og Torfi, matráður, eru einnig mjög jákvæðir fyrir
samrekstrinum og telur Vatni að þetta hafi gengið bara ágætlega hjá þeim.
Stærð skóla skiptir þó máli og sér Torfi þetta ekki fyrir sér í stærri skólum.
Þórir, skólastjóri, segir mjög eðlilegt að þetta rekstrarform sé skoðað í minni
sveitarfélögum:
Almennt er ég þeirrar skoðunar að þegar um lítil sveitafélög er
að ræða þá eigi að gera þetta svona, og að hugsa þetta
svoleiðis bara frá upphafi. ... Í litlum sveitafélögum sem eru
kannski með undir 1000 manns, hefði átt að hugsa þetta strax
þannig, að byggja grunnskóla og leikskóla nálægt [hvor öðrum]
eða í sama húsi, vegna þess að það hefur nefnilega legið fyrir
mjög lengi að það er hægt að nýta svo margt í húsunum fyrir
börn, hvort sem það er leikskóli eða grunnskóli ... það þykir
sjálfsagt að leikskólinn og grunnskólinn séu á sitthvorum
staðnum, sitthvort mötuneytið, sitthvor skólalóðin o.s.frv. Það
er ekki fyrr en á síðustu árum sem menn fara að velta þessu
fyrir sér, en ég held að þrýstingurinn komi frá sveitafélögunum
... um að hagræða að vera t.d. ekki með mörg mötuneyti.
Snæfell segist ekki heyra neikvæðar raddir frá foreldrum varðandi
samrekstur skólastiganna en að hún hafi heyrt ánægju með samvinnuna á
milli yngstu nemenda leikskólans og elstu nemenda grunnskólans frá
nokkrum. Hún segir jafnframt að það sé nú oft þannig að ekki er talað um
það sem vel er gert. Eiríkur segist hafa fundið fyrir jákvæðni gagnvart
samrekstrinum og sérstaklega hjá foreldrum sem eiga börn í leikskólanum.
Þeir eru ánægðir með það að leikskólabörnin fari í grunnskóladeildina þetta
oft og ekki bara á vorin. Hann segir foreldra nefna það að börnunum finnist
þetta gaman og að þau tali um það sjálf.
Þetta er spennandi fyrir leikskólann að koma hingað og vera að
fara í skóla. Og þau eru öllu jöfnu mjög glöð og jákvæð og vilja
koma. Ég held að það sé stór plús.
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Nokkur ár eru síðan að Jöklaskóli hóf starfsemi sína sem leik- og grunnskóli.
Torfi lítur á þetta sem langtímaverkefni sem er enn í vinnslu. Það gerir Þórir
einnig:
Þetta er þróun sem almennt er talin taka 6 ár, að það taki allt
að 6 ár að vinna að sameiningu stofnanna og jafnvel fyrirtækja.
Þetta er svolítið langhlaup. Það er ekki óeðlilegt að fólk líti
ennþá á sína heimastöð, sem sérstaka einingu eða sérstakan
skóla og það er allt í lagi. Hinsvegar held ég að hér sé staðan
svo, að fólk líti á þetta sem eina stofnun. En fyrstu tvö árin
alveg klárlega ekki.
Eiríkur segir að sameiningin hafi verið eldfim í upphafi eins og sameiningar
skóla eru alltaf. Það hafi verið háværar raddir gegn því að sameina skólana
og hvernig staðið var að því. Hann heldur að flestir séu búnir að jafna sig og
að öldurnar hafi lægt. Snæfell segir að starfsmenn hafi verið hræddir við
breytingar en það hafi breyst þegar þeir sáu hvernig hlutirnir gengu fyrir sig.
Það hafi verið svolítið erfitt fyrir suma að sameinast. Í upphafi sáu
leikskólastarfsmenn sem höfðu unnið í skólanum lengi ekki tilgang í því að
funda með grunnskólanum en nú telur hún að það hafi breyst. Líklega hafi
það stafað af hræðslu, t.d. hjá ófaglærðum að fara að vinna með
grunnskólakennurum. En allir stóðu sig vel.
Starfsmenn telja allir að fyrst og fremst fjárhagsleg ástæða hafi verið
fyrir því að sveitarfélag Jöklaskóla hafi kosið að sameina nokkra skóla í einn
og reka saman leik- og grunnskóla. Vatni nefndi t.d. minni
stjórnunarkostnað:
Það er náttúrulega minni yfirstjórn, það ætti að vera það... Það
er náttúrulega plús í svona litlum sveitafélögum að reyna að ná
kostnaðinum [niður]. ... Er ekki alltaf verið að hugsa um
aurana?
Starfsmenn nefndu hægræðingu varðandi sameiginlega nýtingu á húsnæði
og búnaði og sameiginleg innkaup. Þórir heldur að það hafi ekki verið neinn
„skólastjórafídus“ í þessu, að menn hafi verið að losa sig við einhvern
stjórnanda. Hann bendir einnig á að það hafi verið það mikil fækkun
nemenda í einum skólanum fyrirsjánleg að foreldrar gátu ekki annað en sagt
já við þessu. Þórir segir að einföldun stjórnsýslunnar gleymist oft í
umræðunni um hagræði á sameiningu. Öll samskipti við stjórnsýsluna verða
einfaldari og skýrari þegar einn skólastjóri ræðir við sveitarsjóra í stað
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fjögurra áður. Auk þess er einfaldara fyrir sveitarstjórann að hafa samband
við einn skólastjóra en marga. Skólanefnd þurfi ekki lengur að hafa áhyggjur
af samræmingu á milli margra skóla eða af samstarfi á milli leik- og
grunnskóla.
Varðandi samrekstur leik- og grunnskóla telur Eiríkur að skólastjórinn
hafi mikið um það að segja hvernig til takist. Ef skólastjórinn er með
grunnskólareynslu megi hann ekki vera eingöngu í grunnskólahlutanum.
Snæfell segir mikinn kost hvað skólastjóri Jöklaskóla er sýnilegur í
leikskólanum. Hún segir að þróunarverkefni sem hafi verið unnið í skólanum
varðandi stærðfræðikennslu yngstu nemenda grunnskólans og elstu
nemenda leikskólans hafi tengt skólastigin saman. Varðandi samvinnu segir
hún að starfsmenn þurfi að geta unnið vel saman og vera áhugasamir. Hún
vill sjá Jöklaskóla sem eina heild en ekki sem einhverjar tvær einingar.

4.2.3 Starfsmannahópurinn – samstarf og stjórnun
Flestir starfsmenn Jöklaskóla þekkjast ágætlega innbyrðis en samstarfið á
milli skólastiga er mest hjá þeim sem kenna elstu nemendum leikskólans og
yngstu nemendum grunnskólans og stuðningsfulltrúum sem koma þar að.
Þórir telur ákveðnar hindranir felast í væntingum um það hvernig
skólastigin starfi saman:
Við ætlum ekki að sameina skólastigin, við ætlum ekki að láta
starfsfólkið vera sífellt að vinna saman. Það á ekkert að vera
þannig. Og ef einhver hefur haft þær væntingar, að þetta væri
miklu meiri samvinna, að allir væru eitthvað að koma að
málum hvors annars og svona, þá náttúrulega erum við komin
með fullt af hindrunum. Við erum ekki mikið að velta því fyrir
okkur. Höldum svona heldur meira sjálfstæði deildanna. ... Það
eru allir með í innra mati, þetta eru fjórir dagar á ári sem við
erum að vinna saman.
Að sögn Þóris er samvinnan mest hjá starfsmönnum á mörkum skólastiga
en síðan er almennt samstarf þegar kemur að stefnumótun, innra mati og
þróunarstarfi:
Við erum ekki í því að grunnskólavæða leikskólann, bara
pössum okkur verulega á því. Og við viljum passa líka, að sem
sagt, að sama gerist ekki við grunnskólann, við ætlum ekkert að
leikskólavæða grunnskólann. Við viljum ekki hafa væntingarnar
þannig að starfsfólk á leikskólunum sé í mikilli samvinnu við
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starfsfólkið í grunnskólunum. Það á bara að þekkjast og hittast í
mat og starfsmannaferðum og eitthverju svoleiðis, en ekki
einhverja bullandi samvinnu þarna á milli.
Að mati Þóris er ekki auðvelt að ætla sér að blanda starfsmönnum á milli
stiga. Tekið hefur verið það skref að taka upp dagræstingu í leikskólanum
sem skólaliði sér um og er ein sameiginleg starfslýsing fyrir skólaliða
Jöklaskóla. Skólaliðar starfa í mötuneytinu, leikskóladeildinni og
grunnskóladeildinni og fara þeir á milli deilda ef þarf en þó hefur skólaliðinn
í leikskóladeildinni ekki farið í grunnskóladeildina. Vatni segir að starfsfólk
leik- og grunnskóladeildanna fari ekki mikið á milli deilda. Það sé fyrst og
fremst þegar það eru skipulagðir viðburðir eða fundir. Torfi, matráður,
segist vera mest í mötuneytinu og horfi því á skólastarfið frá mjög
takmörkuðu sjónarhorni. Hann sé eiginlega alltaf í eldhúsinu og sinni
krökkunum í matsalnum. Hann fari þó svolítið í húsnæði
grunnskóladeildarinnar á fundi og aðra samveru og eins hafi hann umsjón
með félagsstarfi nemenda þar. Á starfsdögum hittast allir starfsmenn á
sameiginlegum fundi en síðan fara kennarar í námskrárvinnu eða að
undirbúa nám og kennslu. Hann vill sjá að aðrir starfsmenn fari í
sameiginlegan undirbúning „en ekki einhvern veginn svona sér úti í horni“.
Snæfelli finnst sameiginleg námskrárvinna mjög mikilvæg:
Ég held líka að það skipti svolitlu máli að fólk vinni saman að
svona, eins og skólanámskrá. Þú vinnur miklu síður eftir henni
ef það er einhver einn einstaklingur sem gerir hana og svo fer
hún bara ofan í skúffu.
Hún nefnir jafnframt að samvinna á milli stiga væri ekki svona mikil nema af
því að skólastjórinn er hlynntur henni og gerir faglegar kröfur til
starfsmanna hvort sem þeir eru háskólagengnir eða ekki.
Torfi telur að hreyfa megi starfsfólk meira á milli deilda þar sem þetta sé
ein stofnun og nefnir sérstaklega skólaliða í því sambandi:
Það mætti alveg hreyfa þá aðeins til á milli. Það mætti alveg,
þannig að þeir væru svona hreyfanlegir. Þá væru þeir bara
jákvæðir og fólk fyndi að það væri svona smá hreyfing og það
gæti svona verið allstaðar.
Eins segir Torfi að ef það er eitthvað um að vera í grunnskóladeildinni að þá
fari alltaf sömu leikskólastarfsmennirnir með krakkana yfir. Hann telur að
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með því að hafa meiri hreyfingu á fólki nái það að kynnast betur. Snæfell
segir að ákveðin samnýting verði á starfsfólki í samreknum skóla. Þegar
starfsfólk skólans fór í náms- og kynnisferð erlendis þá var leikskólinn opinn
og þeir starfsmenn leikskólans og grunnskólans sem fóru ekki með í ferðina
unnu í leikskólanum. Hún segir að það hafi ekki verið neitt mál og allir voru
tilbúnir til þess. Hún vill sjá þá þróun að kennarar færist á milli skólastiga, að
leikskólakennari fylgi nemendahóp upp í grunnskólann og myndi þannig
tengingu á milli skólastiga. Starfsmenn eru aðeins byrjaðir að vinna á báðum
starfsstöðvum því að í vetur hefur myndmenntakennari grunnskólans farið í
leikskólann og kennt elstu deildinni þar. Snæfell segir því að þetta samstarf
á milli stiga sé smátt og smátt að aukast. Einnig hefur verið myndað teymi
um sérkennslu skólans með einum starfsmanni úr leikskólanum og tveimur
úr grunnskólanum. Að sögn Þóris var erfiðara að finna tíma fyrir teymið að
hittast en hann hafði gert ráð fyrir. Þroskaþjálfinn í leikskólanum sem sér
um sérkennsluna þar er svo tímabundinn. Þórir segir kost að þegar það er
yfirmannað í grunnskólanum geti hann boðið starfsfólki vinnu í
leikskólanum. Deildarstjórastarfið inni á leikskólanum virðist freista kennara
því þegar sú staða losnaði eitt árið að þá sótti kennari úr grunnskólanum um
og fékk.
Allir viðmælendur Jöklaskóla líta á sig sem fullgilda þátttakendur í
starfsmannahópnum. Vatni, stuðningsfulltrúi, segist finnast það núorðið og
fái að finna fyrir því frá kennaranum sem hann vinnur með. Torfi tekur undir
orð Vatna:
Ég er bara mjög sáttur og ánægður með starfið mitt og upplifi
mig alveg sem hluta af þessari heild. En aftur á móti þá veit ég
til þess að sérstaklega skólaliðar, finna aðeins að þeir eru
svolítið utangátta ... þeir eru náttúrulega aldrei í kaffi með hinu
starfsfólkinu ... þeir eru úti í frímínútum eða útí gæslu.
Snæfell telur það til góða að allir starfsmenn leik- og grunnskólans séu
saman. Hópurinn fari saman í allar ferðir og það er eitt starfsmannafélag og
því stærri hópur.
Ólíkur starfstími leikskólans og grunnskólans er ákveðin hindrun að mati
Þóris. Leikskólastarfsmenn spyrja sjálfa sig af hverju þeir eru að vinna svona
lengi í leikskólanum þegar það eru frí í grunnskólanum:
Þetta er ekki togstreita beint, en fólk veltir þessu svona meira
upp, meira en það gerði ... en þröskuldarnir felast náttúrulega
svolítið í þessum starfstíma og hversu bundið fólk er.
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Þórir segir að skólastjórinn og matráðurinn fylgi vinnutíma leikskólans en
skólaliðinn í mötuneytinu fylgi grunnskólanum enda er minna að gera í
mötuneytinu þegar grunnskólinn er í fríi. Eftir að leik- og grunnskólinn voru
sameinaðir var viðvera grunnskólakennara lengd á föstudögum en áður
voru þeir búnir mjög snemma. Eiríkur segir að starfsmenn grunnskólans hafi
náttúrulega ekki verið jákvæðir gagnvart þessari breytingu til að byrja með
en síðan venjast hlutirnir.
Stjórnskipulag skólans er á þann veg að skólastjóri er yfir öllum
skólanum, síðan er aðstoðarleikskólastjóri og einn deildarstjóri
grunnskóladeildar sem er jafnframt staðgengill skólastjóra. Þórir segir að of
náin tengsl við aðstoðarskólastjórann skýri það að deildarstjórinn sé
staðgengill en ekki aðstoðarskólastjórinn. Snæfelli finnst persónulega ekki
skipta máli hvort skólastjóri sem er ráðinn við samrekinn leik- og grunnskóla
komi frá leikskólastiginu eða grunnskólastiginu. Það sem henni finnst skipta
máli er að það séu góðir stjórnendur. Hins vegar er hún hrædd um að með
öllum þessum sameiningum deyi leikskólastjórar út. Aðrir starfsmenn töldu
ekki skipta máli hvaðan skólastjórinn kæmi en Torfi nefndi að hann ætti
kannski bara að koma frá stærri deildinni og hafa góða þekkingu innan
beggja skólastiga.

4.2.4 Samstarf á milli skólastiga
Samstarf á milli skólastiga er mest hjá elstu nemendum leikskólans og
yngstu nemendum grunnskólans. Það er stutt á milli deildanna þó svo að
þær séu ekki í sama húsnæði. Varðandi samstarfið segir Þórir skólastjóri:
Já við erum með nokkuð markvisst samstarf. Það er þannig sem
sagt að elstu nemendur leikskólans koma einu sinni til tvisvar í
viku yfir í grunnskólann. Vinna með yngstu nemendunum hér.
Það er aðeins mismunandi eftir kennurunum hvernig þessu er
stýrt. ... Þessi samvinna snýst mikið um stærðfræði. Síðan fer
grunnskólinn út í leikskóla og tekur þar þátt í valhópum ... það
er talsvert sem þeir hittast.
Þórir segir jafnframt frá því að elstu nemendur leikskólans fái danskennslu
og kórastarf með grunnskólanum. Síðastliðna þrjá vetur hefur elsti
bekkurinn í leikskólanum verið með í kór skólans og þegar einhverjar
uppákomur eru taka elstu nemendur leikskólans þátt í þeim og stundum
allir nemendur skólans. Snæfell segir að svona samvinna á milli skólastiga sé
auðveldari þegar skólar eru sameinaðir. Samstarf er um sérkennslu á milli
skólastiga og er sameiginlegt teymi sem heldur utan um hana eins og áður
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hefur komið fram. Þegar Torfi, matráður, var spurður um samstarf á milli
skólastiganna kom hann inn á frjálsa leikinn:
Og svo bara að teikna og syngja og spjalla og eitthvað. Það er
svolítið mikið þannig. Og svo þegar skólakrakkarnir fara út í
leikskólann, þá er það aðallega bara til þess að fá að leika sér.
Sem að mér finnst líka svo gott. Þú veist, af því að þeir bara
verða að fá að leika sér líka.
Samstarfið á milli nemenda á mörkum skólastiga snýst eins og áður hefur
komið fram að mestu leyti um stærðfræði og segir Snæfell að
þróunarverkefni þeirra í stærðfræði hafi komið samstarfinu í gang. Að sögn
Eiríks fékk skólinn styrk til verkefnisins og gefin var út þróunarskýrsla.
Nemendur á mörkum skólastiga vinna einnig saman með bókina „Kátt er í
Kynjadal“ sem hefur gefist vel en einnig hafa þau notað náttúruna og eru í
hópastarfi og parastarfi til að blanda börnunum saman. Þannig að annan
tímann sem þau eru saman eru þau í stærðfræði og hinn tímann nota þau
meira í að byggja upp vinatengsl og leika sér.
Samstarf annara aldurshópa hefur verið m.a. það að 7. bekkur hefur
farið í leikskólann á „Degi íslenskrar tungu“ og lesið og leikið fyrir
leikskólakrakkana. Snæfell segir það mjög skemmtilegt og að 7. bekk þyki
það „æðislegt“ og séu mikið spennt fyrir þessu verkefni og hlakka mikið til.
Hún telur að 90% nemenda hafi gaman af þessu þó að þeir séu ekki
endilega mikið að gefa sér að leikskólabörnunum. Einnig fá þau tækifæri til
að leika sér smá með börnunum á leikskólalóðinni og þykir það
skemmtilegt. Það stendur til að leyfa nemendum 7. bekkjar að fara yfir í
leikskóladeildina og vinna með einingarkubbana sem þar eru en það hefur
sýnt sig að eldri nemendur geta alveg gleymt sér með þeim. Hugmyndin sé
að leyfa þremur nemendum í einu að fara yfir og leika sér þegar kubbarnir
eru ekki í notkun. Eiríkur segir að mikil blöndun eigi sér stað innan skólans á
þemadögum og í annarri vinnu. Sú vinna hafi gengið vel og að nemendur
eru vanir að vinna með yngri börnum. Vatni vill þó hafa samstarfið meira
t.d. einhverja uppákomu á tveggja mánaða fresti þó að það væri ekki nema
tvær klukkustundir í senn:
Þú veist, eitthvað sem allir eru að gera. ALLIR á leikskólanum,
ALLIR í skólanum. Eða bara yngri, yngsta stigið í skólanum. Mér
finnst þetta vera svolítið mikið, það er bara 1. bekkur einhvern
veginn og elsti árgangurinn í leikskólanum sem eru í þessu
svona saman.
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4.2.5 Skólamenning
Viðmælendur í rannsókninni líta á sig sem hluta af einni heild en ekki sem
hluta af tveimur eða fleiri starfsmannahópum. Eiríkur telur að í Jöklaskóla sé
ágætis heild því það sé talsvert um samstarf og flestir þekkjast. Hann telur
velvilja innan skólans um samstarf og að deila upplýsingum og það geri góða
heild. Hann segir að skólastjórinn stuðli að samstarfi á milli stiga m.a. með
ákveðnum skipulagsfundum og segir: „Við lítum á okkur sem eina heild“ en
að skólinn sé samt eins og þrír skólar. Hann segir að það sé kraftur í öllum
hópnum og „við styðjum alveg 100% hvert annað, algjörlega“. Allir
starfsmenn fái upplýsingar og á innri vef skólans sem er fyrir starfsmenn eru
settar helstu upplýsingar um það sem er í gangi, breytingar,
mannaráðningar o.fl. Hann heldur að þetta skipti máli uppá heildina. Þórir
skólastjóri telur æskilegt að leikskólinn og grunnskólinn myndi eina heild og
hann stefnir á að starfsmenn skólans verði eitt lið. Hann telur þó skipta
meira máli að deildirnar séu með sömu markmið og stefnu og vinni málin í
rétta átt.
Við förum í sameiginlega stefnumótun og sameiginlega
uppbyggingu og alltaf allir saman í uppbyggingunni. ... Um leið
og þú nærð þessu, að þegar þú færð fólk í þátttökuna og það
eignast einhverja hlutdeild í þessu að þá gerist þetta nú frekar
hratt ... þetta gekk miklu hraðar fyrir sig heldur en ég átti von á.
Torfi er farinn að líta á skólann sem eina stofnun en gerði það ekki fyrst.
Vatna stuðningsfulltrúa finnst reyndar að skólinn sé ennþá svolítið
tvískiptur. Hins vegar hafi það aðeins breyst eftir að elsti árgangurinn í
leikskólanum fór að borða í mötuneyti skólans. „Já, mér finnst ég einhvern
veginn ekki ná að hafa þetta sem svona... einn stað“. Hann vill sjá meiri
samgang á milli barnanna t.d. á þorranum og á jólunum. Torfi segir að þó
svo að elsti árgangurinn borði í mötuneytinu hafi það verið á öðrum tíma en
grunnskólabörnin þannig að þau séu í raun ekkert að tengjast yngri
bekkjunum. Þau séu í raun og veru alltaf aðskilin í mötuneytinu. Vatni er á
því að vinna þurfi betur að því að tengja alla saman. Hann segir t.d. að allir
nemendur mættu borða saman, gera eitthvað saman og fara saman í
skólaferðalög en þessu sé ennþá haldið aðskildu.
Þórir segir að starfsmenn eigi ýmislegt sameiginlegt og það komi í ljós
þegar þeir fara að vinna saman.
Þeir eru alltaf að tala um börn og þeir eru að tala við börn. Og
svo eru þeir að tala nánast um sömu foreldrana þar sem börnin
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í leikskólanum eiga systkini í grunnskólanum og svo eru þeir að
tala um alla þessa viðburði í samfélaginu sem eru sameiginlegir
fyrir alla. Það er margt sameiginlegt.
Þáttur sem sameinar starfsmannahópinn fyrir utan samstarf um nám og
kennslu er sameiginlegt starfsmannafélag sem leiðir til þess að hópurinn
verður stærri að sögn Snæfells. Henni finnst það til góða að allir séu saman.
Eins fara starfsmenn saman í ýmsar ferðir.
Starfsmenn eru jákvæðir gagnvart samstarfinu á milli skólastiga sem lýsir
sér ágætlega í hugarfari þeirra. Eiríkur segir að það hafi verið mjög góð
hvatning frá skólastjóranum um samstarf og er Snæfell á sömu skoðun. Hún
segist horfa á starfið með opnum huga og reynir að nýta tækifæri til
samvinnu. „En það náttúrulega skiptir öllu máli að fólk sé opið fyrir þessu“.
Að sögn Þóris er eitt sameiginlegt skólaráð fyrir leik- og grunnskólann.
Foreldrafélagið er jafnframt sameiginlegt og er það deildarskipt. Í
deildarráði sitja tveir deildarforeldrar úr leikskólanum og sjö úr
grunnskólanum.
Eiríkur segir að það ríki mikil ánægja meðal barnanna með gagnkvæmar
heimsóknir á milli stiganna og er þá að vísa til samstarfs elstu nemenda
leikskólans og yngstu nemenda grunnskólans. Leikskólabörnin séu mjög
ánægð að heimsækja grunnskólann. „Þau eru öllu jöfnu mjög glöð og
jákvæð að vilja koma“. Hann segir reyndar að 2. bekkur hafi ekki verið „að
fíla það“ þegar 1. og 2. bekkur voru í samkennslu. Þar hafi verið greinilegur
munur á milli árganganna. Snæfell tekur í sömu strengi varðandi ánægju
nemenda. „... það eru bara allir glaðir eins og þessi litlu þegar þau eru að
koma heim og öfugt. Og hérna eins og ég segi, þá velti þetta líka á áhuga
kennaranna hverju sinni“.

4.2.6 Samfella í námi nemenda á milli skólastiga
Starfsmenn Jöklaskóla eru sammála um það að samfella í námi nemenda
aukist við samrekstur skólastiganna. Þetta á við um skólabyrjun, nám og
félagatengsl. Þórir segir að börnin í skólanum séu orðin skólavön þegar þau
byrja í grunnskóla:
Við þurfum t.d. ekkert að gera sérstakar ráðstafanir, að menn
komi með sérstökum hætti að skoða skólann og svoleiðis ...
þau þekkja skólann, eru búin að koma hérna hvað eftir annað
og kynnast öllu. Þau eru orðin skólavön þegar þau koma hingað
yfir ... þau eru náttúrulega fullgild hérna megin og allt það sko.
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Við þurftum sem sagt ekkert að spá í þetta. Þetta er t.d. einn
ávinningur, það þarf ekkert sérstakt prógramm ... annað er líka
að varðandi börn með sértæka námsörðuleika, sem sagt
þroskahamlanir. Við [erum] náttúrulega farin að frétta allt af
þeim ... frá því að við byrjuðum þessa samvinnu og þær
upplýsingar rúlla bara hérna á milli með því sama ... Þar er líka
ávinningur.
Snjólaug er sama sinnis og Þórir með það hvað það er mikið auðveldara fyrir
börn að byrja í skóla þar sem leikskóli og grunnskóli eru undir sama hatti.
Hún segir frá dreng sem var í leikskólanum sem hræddist mjög að fara inn í
grunnskólann. Hann fékkst ekki til að taka þátt í því starfi sem þar fór fram.
Þegar leið á veturinn fékkst hann smátt og smátt til að kíkja yfir í
grunnskólann. Síðan um vorið blómstraði hann og það var ekkert mál fyrir
hann að fara yfir. Snjólaug telur að það hefði verið mjög erfitt fyrir þennan
strák að byrja í grunnskóla ef þessi tenging hefði ekki verið. Það hefði getað
tekið rúman hálfan veturinn fyrir hann að aðlagast grunnskólanum þar sem
hann var svo neikvæður út í hann ári áður. Eiríkur telur jákvætt að börnin
séu búin að kynnast grunnskólanum áður en þau byrja í honum og þekki
helstu umgengnisreglur. Vita t.d. að þau „eigi ekkert endilega að sitja kyrr
og vera með bók og blýant“. Þau læra að koma inn í skólastofuna og
kynnast því að verkefnin fara uppá vegg.
Þeir námsþættir sem helst er unnið með á skilum skólastiga er
stærðfræði, kór og dans. Eríkur telur að samstarfið á milli stiga hafi jákvæð
áhrif á nám nemenda og ýti við sumum nemendum námslega. Þeir læra
ákveðnar aðferðir fyrr og það flýtir þannig fyrir sumum hlutum en ekki
öllum. Nemendur verði sjálfstæðari og betur undirbúnir þegar þeir hefja
grunnskólanám.
Vatni leggur mikla áherslu á þann þroska og getumun sem er á
nemendum sem eru að byrja í grunnskóla. Hann segir að ,,sumir mættu
jafnvel vera ögn lengur í leikskóla.“ Torfi tekur undir mikilvægi þess að láta
suma nemendur byrja seinna í grunnskóla vegna þess hvað þeir eru
misjafnir í þroska á þessum skólaskilum. Vatna finnst skrítið að nemendur
sem eru vel gefnir fái leyfi til að hoppa yfir bekk en nemendur sem þyrftu að
vera hálfu eða heilu ári lengur í leikskóla sé ekki seinkað. Hann telur að það
sé minnst sársaukafullt að seinka nemendum á skilum skólastiga. Það komi
nefnilega fljótt í ljós að þeir sem eru seinir valda ekki náminu og hegðun
þeirra verður öðruvísi. Þessir nemendur hópi sig oft saman.
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Starfsmenn Jöklaskóla nefna margir hverjir þá samfellu sem verður í
vinatengslum með því að reka saman leik- og grunnskóla. Þórir nefnir að
vinatengsl slitni ekki þegar nemendur fara úr leikskólanum í grunnskólann.
Nemendur haldi áfram að fara á milli deilda og hitta vini sína og starfsfólkið
sem þeim þykir vænt um. Samskiptin eru þó mest á milli elstu nemenda
leikskólans og yngstu nemenda grunnskólans. „Þessi vinatengsl sem eru
kannski dýpri þegar við erum með lítið samfélag og aldursblöndun er meiri
að eðlisfari í samfélaginu... þetta er t.d. einn ávinningurinn af þessum
samrekstri sko“. Torfi telur að það sé auðveldara fyrir börnin að byrja í
grunnskóladeildinni af því að þau hafa myndað vinatengsl skólaárið áður.
„Þau þekkjast náttúrulega úr leikskólanum. Þau eru að hittast. Þú þekkir
alltaf árganginn fyrir ofan og árganginn fyrir neðan“. Eiríkur tekur undir það
að börnin haldi vinatengslum og að það geti styrkt þau. Þegar börnin mæta í
1. bekk að hausti eru þau búin að venjast aðeins skólaumhverfinu og hafa
tengslin. Eiríkur nefnir einnig að sérfræðiþjónusta verði samfelldari.
Vitneskja um sérþarfir fari á milli deilda og eins ef einhver hefur átt erfitt
félagslega. Það er gott að geta fylgst vel með því í upphafi
grunnskólagöngunnar. „Yfirleitt rúlla börnin bara hérna á milli. Það er
allavega engin leynd yfir [erfiðleikum] af því að þetta er samrekinn skóli og
upplýsingarnar, virðast einmitt færast á milli skólastaða“.
Þegar rætt var um samstarfið og samfelluna á milli skólastiga sagði
Snæfell: „Við þurfum að gera kannski námsskrá sem myndi brúa þetta bil“.

4.3 Samantekt
Í þessum kafla hefur verið gerð grein fyrir viðhorfi tíu starfsmanna í tveimur
skólum til samreksturs leik- og grunnskóla. Annar skólinn er starfræktur í
stóru sveitarfélagi en hinn skólinn starfar í litlu sveitarfélagi. Annar skólinn
hefur starfað sem samrekinn leik- og grunnskóli frá upphafi á meðan hinn
skólinn hefur starfað þannig eftir sameiningu nokkurra minni skóla.
Niðurstöðurnar sýna að allir viðmælendur eru mjög jákvæðir fyrir því að
reka saman leikskóla og grunnskóla sem eina stofnun. Í báðum skólunum
líta starfsmenn á að þeir starfi í einum skóla, séu fullgildir þátttakendur í
skólastarfinu og hlutar af starfsmannaheildinni. Í báðum skólum er áhersla á
samvinnu og samstarf starfsmanna. Samstarf er þó meira í Fjallaskóla bæði
á milli starfsmanna og nemenda. Skólastjóri Jöklaskóla segir væntingarnar
um samstarf starfsmanna á milli skólastiga eigi ekki að vera miklar. Það eigi
ekki að vera „einhver bullandi“ samvinna þarna á milli. Skólastjóri
Fjallaskóla leggur áherslu á mikla samvinnu og er löngu hættur að líta á að
skólinn tilheyri tveimur skólastigum.
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Ástæður samrekstrar telja starfsmenn fyrst og fremst vera fjárhagslegar,
að ná niður rekstrarkostnaði. Skólastjóri Fjallaskóla nefnir einnig þrýsting frá
foreldrum um að fá grunnskóla í hverfið og það hafi orðið til þess að það var
ákveðið að skella þessum skólastigum saman. Grábrók frístundafulltrúi í
Fjallaskóla er ekki viss hvort að svona rekstur spari nokkuð en Þórir
skólastjóri Jöklaskóla telur að það náist ákveðið hagræði varðandi
starfsmannakostnað, húsnæði og búnað. Ef leikskóli og grunnskóli eru í
sama húsi náist mesta hagræðingin.
Viðmælendur eru sammála um að samfella í námi nemenda aukist við
það að skólastigin starfi svona þétt saman. Samfellan er mjög mikil í
Fjallaskóla enda eru 5 og 6 ára nemendur í sama húsnæði og í stofum hlið
við hlið og er hurð þar á milli sem er oft opin. Nemendur, starfsmenn,
verkefni og kennslufræðileg hugsun flýtur þarna á milli skólastiga sem leiðir
til þess að þegar nemendur hefja nám í 6 ára bekk er það ekkert mál. Þeir
þekkja umhverfið, starfsmenn og ýmsa þætti í vinnubrögðum. Það sama á
við um starfsmenn, þeir þekkja nemendur sem eru að hefja formlegt
grunnskólanám og vita nákvæmlega stöðu þeirra í námi og í félagslegu tilliti.
Það er einnig samfella í Jöklaskóla en samstarfið þar á milli skólastiga er ekki
eins mikið og nemendur eru í sitthvoru húsinu.
Ólíkir kjarasamningar leik- og grunnskólakennara er ákveðin hindrun
varðandi samstarf á milli skólastiga að mati viðmælenda.
Leikskólastarfsmenn fá mun minni tíma í undirbúning heldur en
grunnskólakennarar og færri starfsdaga.
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5

Umræða og ályktanir

Markmið rannsóknarinnar var að fá fram viðhorf skólastjórnenda og
starfsmanna skóla til samreksturs leik- og grunnskóla. Sjónum var beint að
starfsmönnum og nemendum, hvernig ólíkum starfsmannahópum gengur
að vinna saman þvert á skólastig og hvaða áhrif samrekstur skólastiganna
hefur á samfellu í námi nemenda þegar þeir flytjast á milli skólastiga. Tekin
voru viðtöl við tíu starfsmenn í tveimur samreknum skólum. Annar skólinn
er starfræktur í stóru sveitarfélagi en hinn skólinn starfar í litlu sveitarfélagi.
Rannsóknarspurningin var: Hver er helsti ávinningur samrekstrar leik- og
grunnskóla að mati stjórnenda og starfsmanna og hverjar eru helstu
hindranirnar? Einnig var leitað svara við eftirfarandi undirspurningum: Líta
starfsmenn beggja skólastiga á sig sem hluta af einum starfsmannahópi?
Hvernig er samstarfi á milli skólastiga háttað? Hvernig er stuðlað að
samfellu í námi nemenda þegar þeir flytjast af leikskólastigi yfir á
grunnskólastig?
Helsti ávinningur samrekstrar leik- og grunnskóla, að mati viðmælenda
var samfella í námi nemenda á milli skólastiga, öflugri starfsmannahópur,
fjárhagslegur sparnaður og öðruvísi skólamenning. Þær hindranir sem helst
voru nefndar beinast að ólíkum kjarasamningum leik- og grunnskólakennara
og að húsnæði og aðbúnaði skólanna. Starfsmenn beggja skólastiga líta á sig
sem hluta af einum starfsmannahópi þó svo að það hafi ekki verið þannig í
upphafi í öðrum skólanum. Samstarf á milli skólastiga tengist annars vegar
vinnu starfsmanna við stefnumótun, skólanámskrá og aðra faglega vinnu og
hins vegar tengist það vinnu starfsmanna og nemenda vegna sameiginlegra
verkefna nemenda. Samstarfið í öðrum skólanum fer m.a. fram með
stöðvavinnu þar sem stofur þeirra eru hlið við hlið og í hinum skólanum fara
nemendur sitt á hvað í heimsóknir til hvors annars í ýmsa vinnu. Stuðlað er
að samfellu á milli skólastiga með mikilli samvinnu á milli stiganna þar sem
unnið er við sameiginleg verkefni, í húsnæði og með starfsfólki sem allir
nemendur þekkja.
Það er mikilvægt að horfa á niðurstöður rannsóknarinnar í því ljósi að
viðmælendur störfuðu aðeins í tveimur fremur fámennum skólum sem hafa
starfað sem leik- og grunnskólar í tiltölulega stuttan tíma. Jafnframt er
hugsanlegt að það veiki niðurstöðurnar að viðmælendur voru fáir og að
skólastjórnendur skólanna voru beðnir um að tilnefna þá.
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Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar og
þær ræddar í fræðilegu samhengi. Í fyrsta lagi er fjallað um það hvort
starfsmenn skólanna líti á skólann sinn sem einn skóla eða tvo eða fleiri. Í
öðru lagi verður fjallað um helsta ávinning af rekstrarforminu og í þriðja lagi
þær hindranir sem verða á veginum. Í fjórða lagi er samstarf á milli
skólastiga skoðað og hvaða snertifletir eru í námi nemenda og fimmta lagi
er stutt samantekt á umræðunni.

5.1 Einn skóli
Opnað var á það fyrirkomulag að reka saman leik- og grunnskóla með lögum
frá árinu 2008 en hefðin hefur lengst af verið á þann veg að reka leikskóla
og grunnskóla í sitthvoru lagi (Lög um grunnskóla nr. 91/2008; Lög um
leikskóla nr. 90/2008). Viðmælendur eru sammála um að þeir líti á skólann
sinn sem einn skóla en ekki sem marga með einum skólastjóra.
Í Fjallaskóla er þetta viðhorf mjög sterkt þar sem skólastjórinn leggur
mjög mikla áherslu á að skólinn starfi sem ein stofnun og hann segist vera
hættur að líta til þess að skólinn tilheyri tveimur skólastigum. Honum finnst
þetta „bara eðlilegasti hlutur í heimi.“ Fram að þessu hefur Fjallaskóli verið
fremur fámennur skóli en fer nú ört vaxandi og á komandi árum þarf að
byggja meira húsnæði fyrir hann. Það má því velta því fyrir sér hvort viðhorf
starfsmanna muni breytast í framtíðinni þegar skólinn verður mun
fjölmennari og jafnvel staðsettur á tveimur stöðum.
Í Jöklaskóla líta starfsmenn á skólann sinn sem einn skóla og sagði einn
þeirra að hann væri farinn að gera það núna en gerði það ekki fyrst. Það
viðhorf er skiljanlegt í ljósi þess að skólinn varð leik- og grunnskóli eftir að
nokkrir skólar, sem höfðu starfað mjög lengi, höfðu verið sameinaðir. Eiríkur
grunnskólakennari segir að sameiningin hafi verið eldfim í upphafi og ekki
voru allir á eitt sáttir. Þetta er í takt við viðbrögð sem hafa orðið
annarsstaðar þegar skólar hafa verið sameinaðir eða þegar það hefur staðið
til. Sameiningar kalla oft á hörð viðbrögð frá skólasamfélaginu. Fyrir rétt
rúmum tveimur árum urðu t.d. mikil mótmæli þegar sameina átti stóra
skóla í Reykjavík og var borgarstjóra afhentar um 12.000 undirskriftir gegn
þeim áformum (Garðar Örn Úlfarsson, 2011). Nú nokkrum árum eftir að
Jöklaskóli tók til starfa virðast ekki heyrast neinar óánægjuraddir varðandi
samrekstur skólanna og sameiningu þeirra að sögn Snæfells.

5.2 Helsti ávinningur
Viðmælendur mínir voru allir mjög hlynntir samrekstri leik- og grunnskóla
og sjá ýmsan ávinning með slíkum skólum fyrir skólastarfið. Helsti
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ávinningur af rekstrarforminu var samfella í námi nemenda á milli
skólastiga, öflugri starfsmannahópur, fjárhagslegur sparnaður og öðruvísi
skólamenning.

5.2.1 Samfella í námi
Þegar nemendur Fjallaskóla og Jöklaskóla færast á milli skólastiga verða
ákveðin þáttaskil í námi þeirra. Þó svo að þeir skipti ekki um skóla eru þeir
að byrja á ólíku skólastigi. Við þessi skil verður rof eða samfella í námi
nemenda (Dockett og Perry, 2007; Dunlop og Fabian, 2007; Gerður G.
Óskarsdóttir, 2012). Þegar nemendur skólanna fara á milli skólastiga ganga
þeir ekki í gegnum þriggja stiga breytingarferli Fabians (2007) á sama hátt
og ætla má að þeir geri í skólum þar sem lítið eða ekkert samstarf er á milli
skólastiga. Fyrsta stigið, kynning á næsta skólastigi, er nær óþarft því bæði
nemendur og foreldrar þekkja skólana, samstarfið á milli skólastiganna og
það sem bíður nemenda. Skólastjóri Fjallaskóla tók t.d. fram að það væri
engin útskrift úr leikskóladeildinni því nemendur væru ekki að útskrifast,
þeir væru að halda áfram í sama skólanum. Það sama á við um
aðgreiningarstigið. Það verður engin aðgreining hjá nemendum skólanna
þegar þeir halda áfram í sama skólanum. Skólaumhverfið er það sama þó
svo að annar skólinn sé með húsnæði og lóð skólastiganna aðgreint að hluta
til. Þriðja stig Fabian, aðlögunin, verður þægileg því nemendur þekkja
umhverfið og starfshætti.
Í Fjallaskóla er mikið samstarf á milli 5 ára leikskólanemenda og 6 ára
grunnskólanemenda, það er jafnvel meira heldur en á milli annarra árganga
í skólanum. Þessar deildir eru í sömu byggingu, í stofum hlið við hlið og með
hurð á milli sem hægt er að opna. Þarna er allt sem hjálpar til við að
auðvelda samstarf deildanna og að mynda samfellu í námi þeirra í ytri
umgjörð og innra starfi. Heklu leikskólakennara finnst samstarfið á milli
skólastiganna heillandi þar sem nemendur þekkja alla kennara, þekkja
skólabygginguna og fátt er nýtt fyrir þeim nema helst að fyrirkomulagið á
deginum breytist eitthvað. Þetta má því uppfæra á „óslitinn þráð
reynslunnar“ eða „samfelluna í reynslunni“ sem Dewey (2000) nefnir svo
þegar hann talaði um óhjákvæmleg tengsl á milli persónulegrar reynslu,
náms og menntunar.
Í Jöklaskóla er fjarlægðin aðeins meiri á milli þessara aldurshópa á skilum
skólastiga því þeir eru ekki í sama húsnæði. Samstarfið er samt sem áður til
staðar og nemendur hittast í hverri viku á báðum starfsstöðvum. Þannig að
ekki er hægt að segja að umhverfið sé nýtt fyrir þeim eða staðsetning önnur
því öll skólastarfsemin fer fram í sameiginlegu skólaumhverfi þar sem
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örstutt er á milli húsa og skólalóða. Það sama á við um félagatengsl og
samskipti við fullorðna. Þau haldast nokkuð vel þó svo að nemendur færist á
milli húsa á skilum skólastiga. Nemendur halda áfram að eiga samskipti við
ýmsa starfsmenn sem þeir þekkja og hitta gömlu vinina í hverri viku í
skólanum. Helst verður breyting á varðandi nám og kennslu en samt sem
áður kynnast nemendur grunnskólastarfinu í leikskólanum í gegnum
samstarf og sameiginleg verkefni skólastiganna.
Í framhaldi af þessari umræðu má draga þá ályktun að samfella í námi
nemenda í Fjallaskóla sé afgerandi og talsverð í Jöklaskóla. Þessi niðurstaða
er ekki ólík niðurstöðu rannsóknar Gerðar G. Óskarsdóttur (2012) en hún
var sú að meiri samfella var á milli leikskóla og grunnskóla en hún bjóst við
áður en hún hófst handa við sína rannsókn.
Í ljósi þriggja flokka Fabians (2002) á rofi í skólagöngu nemenda á milli
skólastiga álykta ég að ekkert áþreifanlegt rof sé að finna í Fjallaskóla sem
tengist umhverfi, staðsetningu og fjölda barna en rof verður hjá nemendum
Jöklaskóla. Spyrja má, með hliðsjón af þessum dæmum, hvort minni lýkur
séu á rofi í skólagöngu nemenda þegar skólastigin eru í sameiginlegu
húsnæði og með sameiginlega skólalóð. Félagslegt rof sem tengist
sjálfsmynd barna, félagatengslum og samskiptum við fullorðna virðist ekki
vera í Fjallaskóla og lítið í Jöklaskóla samkvæmt viðtölum við viðmælendur.
Heimspekilegt rof sem Fabian tengir við breytingar á aðferðum við nám og
kennslu verða litlar í Fjallaskóla en einhverjar í Jöklaskóla. Í skólunum vinna
nemendur á mörkum skólastigannna að sameiginlegum verkefnum sem
kennararnir undirbúa í sameiningu og eru unnin samkvæmt ákveðnu
skipulagi. Þannig þekkja leikskólanemendur bæði verkefni og vinnulag sem
þeir munu ástunda þegar þeir hefja grunnskólagöngu sína.

5.2.2 Einn og öflugri starfsmannahópur
Viðmælendur Fjallaskóla og Jöklaskóla líta allir á sig sem fullgilda
þátttakendur í starfi skólanna. Þeir líta á sig sem hluta af þeirri
starfsmannaheild sem þar starfar hvar sem þeir eru staðsettir í
valdapíramídanum og eru meðvitaðir um það sem Rúnar Sigþórsson og
félagar (1999) bentu á að allir búa yfir ákveðinni kunnáttu og sérþekkingu
sem er nauðsynleg fyrir skólastarfið.
Áhersla á dreifða forystu virðist ríkjandi í skólunum en samkvæmt Harris
og Muijs (2005) eru skýrar vísbendingar um að hún stuðli að skólaumbótum
og byggi upp innri þörf fyrir skólaþróun. Starfsmenn í báðum skólunum hafa
verið duglegir að vinna að þróunarverkefnum og í Fjallaskóla er þátttaka í
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starfendarannsóknum ríkjandi. Þessi vinna hefur jákvæð áhrif á samvinnu
kennara.
Stjórnskipulag skólanna er mismunandi og starfsheiti fylgja
kjarasamningum. Í Jöklaskóla er skólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri og
deildarstjóri og áhersla er lögð á að aðstoðarskólastjórinn tilheyri
leikskólastiginu og deildarstjórinn tilheyri grunnskólastiginu. Í Fjallaskóla er
skólastjóri og tveir aðstoðarskólastjórar þar sem annar er staðgengill
skólastjóra. Þar er lögð áhersla á að aðgreina skólastigin sem minnst sem
sést á því að heiti aðstoðarskólastjórana eru ekki tengd við annað hvort
skólastigið. Hins vegar sinnir annar aðstoðarskólastjórinn mest
leikskóladeildinni og hinn mest grunnskóladeildinni og frístund (Samband
íslenskra sveitarfélag, e.d.a, e.d.b). Allir starfsmenn skólanna hittast
reglulega en ljóst er að samstarfið á milli skólastiga er meira í öðrum
skólanum en hinum sem stafar m.a. af mismunandi viðhorfum
skólastjóranna til samvinnunnar og ólíkum starfsmannahópum skólanna.
Skólastjóri Fjallaskóla leggur mikla áherslu á samstarf þarna á milli og vill
horfa á skólastigin sem eitt. Starfsmenn þar hafa fjölbreytta og góða
menntun sem nýtist vel í öllu samstarfi. Skólastjóri Jöklaskóla leggur áherslu
á að það eigi ekki að sameina skólastigin og starfsfólk skólans eigi ekki að
vera sífellt að vinna saman. Fagmenntað starfsfólk hefur ekki alltaf verið þar
í öllum stöðugildum eins og leikskólakennarar og einn viðmælandi skólans
sagði að á tímabili hafi ákveðinn hópur ekki séð tilgang í því að hafa
samstarfsfundi með öllum starfsmönnum sem hann taldi geta stafað af
óöryggi þessara starfsmanna.
Með stærri starfsmannahópi verður betri nýting á vinnuafli og
mannauði. Auðvelt er að hreyfa starfsmenn á milli deilda og ef það vantar
starfsmenn á aðra deildina til lengri eða skemmri tíma er hægt að bjóða
þeim að færa sig til. Öll hreyfing starfsmanna veldur því að starfið verður
fjölbreyttara hjá hverjum og einum.

5.2.3 Fjárhagslegur sparnaður
Flestir viðmælendur skólanna töldu helstu ástæðu þess að sveitarfélög taki
þá ákvörðun að reka saman leikskóla og grunnskóla undir stjórn eins
skólastjóra væri fjárhagsleg og töldu þeir að það hafi ráðið för í þeirra
skólum. Þessi skoðun er í takt við hlutverk þeirra starfshópa sem unnu
skýrslur fyrir Reykjavíkurborg og Akureyrarbæ árið 2011 um þessi mál.
Starfshópurinn í Reykjavík hafði það hlutverk að koma með tillögur um
greiningu tækifæra til samrekstrar og/eða sameiningar leikskóla, grunnskóla
og frístundaheimila með faglegan og fjárhagslegan ávinning í huga
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(Reykjavíkurborg, 2011). Á sama hátt var skýrslan fyrir skóladeild Akureyrar
m.a. um það hvernig hægt væri að tryggja fjárhagslegan ávinning í rekstri
skóla án þess að skerða faglegt starf þeirra (Birna María Svanbjörnsdóttir og
Trausti Þorsteinsson, 2011). Ýmsar tillögur komu fram um sameiningar skóla
í þessum skýrslum. Í skýrslunni sem gerð var fyrir Akureyrarbæ kom fram
það viðhorf skólastjóra að talsverður munur sé á skólastigunum tveimur þar
sem grunnskólinn sé fyrst og fremst menntastofnun en leikskólinn fyrst og
fremst umönnunarstofnun. Það er eftirtektarvert að einhverjir tilgreini
leikskólann sem umönnunarstofnun í ljósi þess að hann er menntastofnun
og skilgreindur sem fyrsta skólastigið. Að mínu mati lýsir þetta að einhverju
leyti vanþekkingu á hlutverki leikskólans. Skólastjórarnir töldu að skólastigin
ættu ekki endilega samleið í einni skólastofnun heldur væri skárri kostur að
sameina skóla á sama skólastigi. Því voru engar tillögur lagðar fram í þeirri
skýrslu um að sameina leikskóla og grunnskóla. Þetta er ekki í takt við
tillögur í öðrum sveitarfélögum þar mælt hefur verið með sameiningu leikog grunnskóla eins t.d. í Hvalfjarðarsveit (2011).
Efnahagshrunið 2008 og þrýstingur frá foreldrasamfélagi Fjallaskóla varð
til þess að sveitarfélagið ákvað að reka saman leik- og grunnskóla í því
tilfelli. Katla skólastjóri er viss um að samreksturinn skili ákveðnum
sparnaði. Þar sem fjárhagslegur ávinningur af samrekstri skóla var ekki
sérstaklega skoðaður í þessari rannsókn er ekki hægt að staðfesta að
rekstrarkostnaður skóla hafi minnkað hjá sveitarfélögum sem hafa valið
þessa leið. Hins vegar er auðvelt að taka undir það sjónarmið skólastjóra
Jöklaskóla að mesta hagræðingin náist þegar leikskóli og grunnskóli eru í
sama húsnæði eða hlið við hlið. Flestir samreknir skólar eru í sameiginlegu
húsnæði eða 19 skólar af 30 eins og sést í töflu 6. Þá er hægt að samnýta
húsnæði, tækjabúnað, kennslugögn og starfsfólk að einhverju leyti.
Skólastjóri Jöklaskóla telur að lítil sveitarfélög eigi að skoða svona
samrekstur og byggja leik- og grunnskóla í sama húsnæði en Grímsnes- og
Grafningshreppur er einmitt um þessar mundir að byggja slíkan skóla.

5.2.4 Öðruvísi skólamenning
Samkvæmt skilgreiningu Amilíu Björnsdóttur o.fl. (2011) hafa þættir eins og
samvinna meðal nemenda og starfsmanna á milli skólastiga, jákvætt
viðhorf, virðing, tillitssemi, gleði, kraftur og ánægja áhrif á menningu skóla.
Þetta eru einmitt þættir sem viðmælendur lýstu sem einkennandi fyrir
skólamenningu Fjallaskóla og Jöklaskóla, þótt varasamt sé að fullyrða að
það eigi við um allt skólastarfið. Ólíkum aldurshópum nemenda er blandað
saman í daglegu starfi og þeir læra að umgangast skólafélaga sem eru yngri
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og eldri og þau samskipti efla virðingu og tillitsemi á milli allra. Það er t.d.
mjög jákvætt að leikskólabörn vilji fá aðstoð frá þeim eldri og að eldri
nemendur hafi ánægju af því að hjálpa þeim yngri með ákveðin verkefni og
lesa fyrir þá. Ákveðin hefð er komin á vissa þætti í starfi skólanna og má þar
nefna smiðjuvinnu í Fjallaskóla og sameiginlega árshátíð allra nemenda í
Jöklaskóla.
Viðmælendur höfðu brennandi áhuga á skólastarfi og jákvætt viðhorf til
náms og kennslu og til barna og unglinga. Það vakti athygli að enginn af
viðmælendum rannsóknarinnar gagnrýndi það rekstrarform að reka saman
leik- og grunnskóla, heldur virtust þeir allir vera mjög jákvæðir gagnvart því.
Það má velta því fyrir sér hvort að niðurstaðan hefði orðið sú sama ef talað
hefði verið við fleiri starfsmenn og þá sérstaklega leik- og
grunnskólakennara sem kenna fjær skilum leik- og grunnskólans. Þeir
kennarar eru ekki í eins miklu samstarfi á milli skólastiga eins og kennararnir
sem kenna á mörkum skólastiga og tóku þátt í þessari rannsókn.
Ef það ætti að staðsetja skólamenningu Fjallaskóla og Jöklaskóla undir
einhverja af þeim þremur tegundum skólamenningar Hoy og Miskel (2005)
kemur fyrst upp í hugann menning sem byggir á trausti (e. culture of trust).
Ástæðan er sú að eftir samtöl við viðmælendur og heimsóknir í skólana
upplifði ég samskipti í skólunum sem einkenndust af góðvild, áreiðanleika,
hæfni, heiðarleika og einlægni. Velta má fyrir sér hvort að samstarfið í
Jöklaskóla byggist á því sem Hargreaves (2001) kallar þægilegt samstarf (e.
comfortable collaboration) þar sem kennarar forðast að takast á við erfið
álitamál sem tengjast námi og kennslu til þess að ógna ekki innbyrðis
vináttu eða góðum tengslum (sjá einnig Anna Kristín Sigurðardóttir, 2008). Í
Jöklaskóla voru ekki allir sáttir við sameiningu skólanna í upphafi og er því
hugsanlegt að áherslan á að láta skólastigin halda sem mest sjálfstæði sínu
og gera ekki kröfur um mikið samastarf, sé leið til að draga úr eða koma í
veg fyrir átök.
Fjallaskóli leggur mikla áherslu á listir og menningu og er það starf mjög
einkennandi fyrir skólann. Hekla talar um ,,Fjallaskólamenninguna“ og
Ingólfur segir að starfsmenn hafi tamið sér að tala um ,,Fjallaskólabörnin“
en ekki leik- eða grunnskólabörn. Viðmælendur skólans hafa mjög svipaða
sýn gagnvart hjálpsemi, samvinnu, umburðarlyndi og virðingu fyrir öðrum.
Segja má að Fjallaskóli falli ágætlega að skilgreiningu Deal (1985) á
áhrifamiklum skólum sem hefur menningu sem einkennist af ýmsum
samverkandi þáttum s.s. sameiginlegum gildum, kröftugum skólastjóra,
sameiginlegri trú sem endurspeglast í þekktri iðju eða siðum, kröftugum
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starfsmönnum sem standa fyrir skýrum gildum, jafnvægi á milli nýjunga og
hefða, sjálfræði og stýringu og almenna þátttöku í menningarlegum siðum.
Ég tel að skólabragurinn verði ljúfari þar sem aldursblöndun nemenda er
mikil. Eldri nemendum er kennt að eiga samstarf við þá yngri og öfugt og að
sýna öðrum virðingu og hjálpsemi.

5.3 Helstu hindranir
Viðmælendur beggja skólanna voru mjög uppteknir af öllum þeim ávinningi
sem þeir sjá og upplifa við það að reka sama leikskóla og grunnskóla. Hins
vegar skutu upp kollinum tveir þættir reglulega sem afgerandi hindranir
varðandi þetta rekstrarform. Í fyrsta lagi ólíkir kjarasamningar hjá leik- og
grunnskólakennurum og í öðru lagi húsnæði og annar aðbúnaður skólanna.

5.3.1 Kjarasamningur
Það er gífurlega mikill munur á undirbúningstíma leikskólakennara og
grunnskólakennara. Sá litli undirbúningstími sem leikskólakennarar hafa
veldur því að að það getur verið erfitt fyrir kennara af báðum skólastigum
að eiga samstarf sín á milli eins og viðmælendur bentu á. Merkja mátti
ákveðinn pirring gagnvart þessum mismunandi undirbúningstíma sem er
mjög skiljanlegur í ljósi þess að þarna eru kennarar af sitthvoru skólastiginu
að vinna saman við ólíkar aðstæður (Samband íslenskra sveitarfélaga,
e.d.b).
Í báðum skólum eru sameiginlegir starfsdagar á skólaárinu.
Starfsdagarnir eru fleiri hjá grunnskólakennurum en hjá leikskólakennurum
og er fjöldi starfsdaga eingöngu tilgreindur í kjarasamningi
grunnskólakennara (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.a). Starfsdagar í
grunnskólum eru fimm á starfstíma nemenda og átta utan starfstíma þeirra.
Á starfsdögunum yfir vetrartímann ná starfsmenn helst að vinna saman að
undirbúningi á milli stiga. Fjallaskóli tók upp þá nýbreytni í vetur að hafa
hálfa starfsdaga til að fjölga þeim dögum sem kennarar á milli stiga geta
hisst.
Ólíkur starfstími grunnskólakennara og annarra starfsmanna skólanna er
ákveðin hindrun að mati Þóris skólastjóra Jöklaskóla. Jóla-, páska- og
sumarfrí eru talsvert lengri hjá grunnskólakennurum en hjá
leikskólakennurum og öðrum starfsmönnum. Leikskólakennarar horfa á
eftir samstarfsmönnum sínum í grunnskóladeildinni fara í frí ýmsa daga á
meðan þeir halda áfram störfum. Grunnskólakennarar eru búnir að vinna af
sér þessa frídaga en þeir eiga einnig að sinna endurmenntun upp á 150 klst.
á ári (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.a). Hekla leikskólakennari sem
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hefur unnið sem grunnskólakennari finnst mislangur starfstími
skólastiganna ósanngjarn því hún segist vinna jafn mikið og
grunnskólakennarar og verða jafnþreytt. Það er ljóst að ólíkur starfstími
starfsmanna getur valdið ákveðinni óánægju á milli ólíkra starfsstétta innan
skóla.
Af þessu má draga þá ályktun að ólíkir kjarasamningar valda ákveðinni
togstreitu á milli starfsmanna leik- og grunnskólastigsins þar sem þeir vinna
í sömu stofnun og sérstaklega þar sem þeir vinna hlið við hlið. Erfitt er að
finna tíma til samstarfs fyrir kennara á mörkum skólastiga því
leikskólakennarar hafa mjög takmarkaðan tíma í slíka vinnu. Þeir eru mest
allan vinnudaginn á gólfinu að vinna með börnunum. Ólíkur fjöldi starfsdaga
kennara skólastiganna hefur einnig áhrif á mögulegt samstarf þeirra og því
ljóst að þeim þarf að fjölga hjá leikskólakennurum. Mismunandi starfstími
skólastiganna yfir skólaárið hefur einnig áhrif á líðan sumra
leikskólakennara þar sem þeir þurfa að vinna fleiri vinnudaga á ári en
grunnskólakennarar. Það er því aðkallandi að samræma meira
kjarasamninga leik- og grunnskólakennara nú þegar samrekstur
skólastiganna er orðinn að veruleika. Undirbúningstími leikskólakennara er
augljóslega of lítill og hamlar samstarfi.

5.3.2 Húsnæði
Húsnæðismál og aðstaða skóla er einn þáttur sem hefur áhrif á samstarf
þeirra sem þar vinna. Í Fjallaskóla voru kennararnir sem vinna á mörkum
skólastiganna, mjög ánægðir með húsnæði skólans enda starfa þeir í stofum
hlið við hlið. Nemendur borða saman í mötuneytinu og fara út í frímínútur
saman. Í tilfelli Fjallaskóla er húsnæðið engin hindrun á samstarfi á milli
skólastiganna og er í raun allt gert til þess að auðvelda það. Markmið
skólans er að skapa sem bestar aðstæður til samstarfs og samfellu á milli
skólastiga. Í Jöklaskóla er samstarfið ekki eins mikið á mörkum skólastiga
enda er leik- og grunnskóladeildin í sitthvoru húsinu. Samstarfið er þó
talsvert og er mjög stutt að fara á milli húsa og skólalóðirnar eru í sitthvoru
lagi en liggja næstum því saman. Mötuneyti skólans er reyndar í þriðja
húsinu og fara elstu leikskólabörnin þangað að borða en á öðrum tíma en
grunnskólanemendur. Þannig að leik- og grunnskólabörn hittast ekki í
mötuneytinu. Yngri leikskólabörn borða í húsnæði leikskólans. Flæði á milli
leik- og grunnskóladeilda skólanna er því miklu meira í Fjallaskóla en
Jöklaskóla og er ljóst að uppbygging húsnæðisins og skólalóðanna hefur þar
mikið að segja.
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Starfsmenn Fjallaskóla eru á því að best sé að hafa deildirnar í sama
húsnæði. Framundan eru hugmyndir um nýbyggingu við skólann og eru
viðmælendur Fjallaskóla á því að hún þurfi að vera sem næst byggingunni
sem er fyrir til þess að auðvelda allt samstarf á milli nemenda og
starfsmanna. Það kemur því ekki á óvart að hugmyndir fræðsluyfirvalda um
að hafa nýbygginguna talsvert langt frá núverandi byggingu falli í grýttan
jarðveg meðal starfsmanna. Hræðsla þeirra við að slík breyting geti skemmt
það góða skólastarf sem nú er í skólanum er skiljanleg.
Aðeins einu ári áður en Jöklaskóli varð til var byggður nýr leikskóli sem
nú er hluti skólans. Eins og skólastjórinn benti á hefði líklega verið farin
önnur leið varðandi byggingamálin ef sameiningin hefði orðið fyrr. Heyra
mátti á honum að hann kysi að hafa skólastigin undir sama þaki eins og
flestir viðmælendur skólans. Með því að hafa leik- og grunnskóladeildina í
sama húsnæði samnýtast ýmis kennslugögn og tækjabúnaður á milli deilda
sem kemur sér vel bæði fyrir leikskóladeildina og grunnskóladeildina.
Kennslugögnin verða fyrir vikið fjölbreyttari og geta ýtt undir fjölbreyttari
kennsluhætti.
Flestir viðmælendur mínir telja mjög mikilvægt að leik- og grunnskólar
séu í sameiginlegu húsnæði til að hægt sé að byggja upp skólastarf með
nánu samstarfi og góðri samfellu á milli skólastiga. Eftir því sem fjarlægðin
verður meiri verður samstarfið minna og samnýting á búnaði og
kennslugögnum minni.

5.4 Samstarf á milli skólastiga
Gagnvirkt samstarf á milli skólastiga er bundið í leik- og grunnskólalögum
(Lög um grunnskóla nr. 91/2008; Lög um leikskóla nr. 90/2008). Í
samreknum leikskólum er ekki aðeins verið að uppfylla þennan lagabókstaf
heldur einnig að ganga skrefinu lengra og hafa skólastigin saman í einni
stofnun. Það er ljóst að samstarfið á milli skólastiga í þeim tveimur skólum
sem hér eru til umfjöllunar er mikið og mun meira en í þeim leik- og
grunnskólum sem tóku þátt í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (2012) en
þar fólst samstarfið fyrst og fremst í kynnisferðum leikskólabarna í
grunnskólann enda voru þeir skólar ekki reknir saman. Það var jafnframt
algengasta formið á samvinnu í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2004).
Í Fjallaskóla tengja smiðjurnar nemendur á milli árganga saman, bæði
innan skólastiga og á milli þeirra. Eins og áður hefur komið fram fer
samstarfið á milli skólastiga mest fram meðal elstu nemenda leikskólans og
nemenda 1. bekkja grunnskólans. Vinabekkjasamband fimm ára
leikskólanemenda og nemenda 5. bekkja er athyglisvert og lestur elstu
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nemenda skólans fyrir leikskólabörn. Skemmtilegt samstarf er á milli
frístundar og leikskólans þar sem krakkarnir í frístund fara reglulega inn á
leikskóladeild í vinnu og leik. Það virðist vera nokkuð frjálst og afslappað
flæði á milli þessara deilda. Sameiginlegir gróðursetningardagar hafa einnig
verið meðal allra nemenda skólans sem ég tel góðan vettvang fyrir samstarf
ólíkra aldurshópa þar sem markmiðið er það sama hjá öllum. Allt þetta
samstarf á milli skólastiga er auðvelt þar sem nálægðin er mikil. Samstarf
ákveðinna aldurshópa snýst fremur um fólk, staðsetningu og verkefni
fremur en um leikskóla og grunnskóla eins og Katla benti réttilega á. Því má
velta því fyrir sér hvort að samstarfið á milli skólastiganna gengi svona vel ef
ekki væru til staðar nákvæmlega þessir jákvæðu og áhugasömu kennarar
sem ég ræddi við. Grunnskólakennarinn hafði t.d. starfað sem deildarstjóri í
leikskóla í nokkur ár áður en hann fór að kenna 1. bekk i Fjallaskóla. Hann
þekkir því bæði skólastigin mjög vel og er vanur að vinna með ungum
börnum. Í leikskólanum er leikurinn mjög ríkjandi og hefur hann mikla
þýðingu fyrir yngstu grunnskólabörnin eins og Ingólfur talaði um. Fjallaskóli
er því að toga leikinn upp í grunnskólann meira en gert er í mörgum öðrum
grunnskólum. Á þessu sviði er grunnskóladeildin að hagnast á samstarfinu
við leikskóladeildina eins og á mörgum öðrum sviðum.
Til að efla samstarfið á mörkum skólastiganna í Jöklaskóla var unnið
sameiginlegt þróunarverkefni í stærðfræði. Svo virðist sem samstarfið sé
fyrst og fremst um stærðfræðina þegar leikskólanemendurnir koma í
grunnskóladeildina að vinna með nemendum 1. bekkjar. Hins vegar þegar
grunnskólanemendur fara í leikskólann er áherslan á vinatengsl og frjálsan
leik bæði inni og úti. Hér er áhersla á leikinn eins og í Fjallaskóla. Auk
samstarfs nemenda á mörkum skólastiga er skemmtilegt samstarf allra
nemenda skólans á þemadögum. Nemendur í 7. bekk heimsækja
leikskólabörn á Degi íslenskrar tungu og lesa fyrir þau. Á þessu má sjá að
samstarfið á milli skólastiga er í ákveðnum þáttum skólastarfsins sem er
skipulagt fyrirfram.
Þar sem ekki var rætt við aðra kennara en þá sem kenna á mörkum
skólastiga er erfitt að gera sér grein fyrir því hvað samstarf annarra er mikið.
Í báðum skólum er lögð áhersla á sameiginlega vinnu allra starfsmanna á
starfsdögum en þá er t.d. unnið að skólanámskrá, sjálfsmati o.fl.
sameiginlegum þáttum. Í Fjallaskóla hittast starfsmenn ólíkra stiga talsvert í
kringum smiðjustarfið sem þarf að undirbúa í sameiningu. Þar koma list- og
verkgreinakennarar að starfinu á báðum skólastigum.
Áhersla á samstarf skólastiganna er misjöfn eftir skólastjórum eins og
áður hefur verið sagt frá. Þórir vill að deildirnar starfi sjálfstætt en að
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samstarf á milli deilda fari fram á sameiginlegum starfsdögum á skólaárinu.
Hann leggur jafnframt áherslu á að það eigi ekki að grunnskólavæða
leikskólann eða leikskólavæða grunnskólann. Sýn Kötlu skólastjóra
Fjallaskóla á samstarf skólastiganna er ólík sýn Þóris. Hún vill hafa sem mest
samstarf og vill ekki horfa á skólastigin sem tvö aðgreind stig heldur sem
eitt. Hún kysi helst að hafa allan skólann í einu húsnæði þannig að
samstarfið geti verið mikið. Smiðjustarfið er markvisst hugsað til að blanda
nemendum saman og fá starfsmenn til samvinnu. Á þessu má sjá að áhersla
á samstarf á milli skólastiga getur verið mjög mismunandi eftir skólum og
þar hefur skólastjórinn mikið að segja um það hvaða leið verður ofan á.
Fræðsluyfirvöld geta að sjálfsögðu lagt línuna hvaða leið eigi að fara en svo
virðist sem þau hafi ekki gert það gagnvart þessum tveimur skólum.

5.5 Samantekt
Í þessari rannsókn var leitað svara við rannsóknarspurningunni: Hver er
helsti ávinningur samrekstrar leik- og grunnskóla að mati stjórnenda og
starfsmanna og hverjar eru helstu hindranirnar? Einnig var leitað svara við
þremur undirspurningum: Líta starfsmenn beggja skólastiga á sig sem hluta
af einum starfsmannahópi? Hvernig er samstarfi á milli skólastiga háttað?
Hvernig er stuðlað að samfellu í námi nemenda þegar þeir flytjast af
leikskólastigi yfir á grunnskólastig?
Helsti ávinningur af samrekstri skólastiganna að mati viðmælenda er
samfella í námi nemenda, starfsmannahópurinn verður stærri og öflugri,
hagræðing verður í rekstri og skólamenning breytist. Hindranirnar beindust
að kjarasamningum kennara, húsnæði og búnaði. Starfsmannahópar
skólanna virðast vera samrýmdir og þéttir og þeir líta á sig sem hluta af
einum starfsmannahópi að eigin sögn. Samstarf starfsmanna á milli
skólastiga er nokkuð í báðum skólunum og beinist m.a. að stefnumótun,
skólanámskrá, innra mati og annarri faglegri vinnu. Samstarf nemenda á
mörkum skólastiga er mjög náið í öðrum skólanum en minna í hinum þar
sem fjarlægðin er meiri. Stuðlað er að samfellu á milli skólastiga með
samvinnu þar sem unnið er að sameiginlegum verkefnum og byggt ofan á
fyrri þekkingu og reynslu, í húsnæði og með starfsfólki sem allir nemendur
þekkja.
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6

Lokaorð

Jákvætt viðhorf allra viðmælenda til samreksturs leik- og grunnskóla var
einkennandi fyrir niðurstöður rannsóknarinnar. Í Fjallaskóla var það
sérstaklega áberandi og starfsmennirnir þar hrósuðu fyrirkomulaginu mikið
og skólastjórinn sagði það vera ,,eðlilegasti hlutur í heimi“. Þeir sáu nánast
eingöngu ávinning af þessu fyrirkomulagi og fáar hindranir. Skólarnir í
rannsókninni hafa aðeins starfað sem leik- og grunnskólar í þrjú til fjögur ár
og því þarf að skoða niðurstöðurnar í því ljósi að stutt reynsla er komin á
þetta rekstrarform. Jafnframt verður að hafa í huga að viðmælendur voru
fáir, aðeins úr tveimur samreknum skólum og skólastjórarnir voru fengnir til
að velja viðmælendur. Það síðastnefnda getur hafa ýtt undir að ,,jákvæðir“
starfsmenn gagnvart samrekstri skólastiga hafi orðið fyrir valinu.
Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna að samfella í námi nemenda á
mörkum skólastiga er mjög mikil í þeim skóla þar sem skólastjórinn horfir á
skólann sem ,,eitt skólastig“, þar sem nemendur sitthvorum megin við skil
skólastiga eru í sama húsnæði og áhersla er lögð á mikla samvinnu
nemenda og starfsmanna. Draga má þá ályktun að starfið í þeim skóla
einkennist af ,,óslitnum þræði reynslunnar“ sem Dewey (2000) orðaði svo
skemmtilega þegar hann talaði um óhjákvæmileg tengsl á milli
persónulegrar reynslu, náms og menntunar. Samfellan í námi nemenda í
hinum skólanum er einnig talsverð og líklega meiri en þar sem leikskólar og
grunnskólar eru reknir í sitthvoru lagi. Í þeim skólum fer samstarfið oftast
fram með skipulögðum heimsóknum leikskólabarna í grunnskólann eins og
kom fram í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (2011).
Ýmsir þættir hafa áhrif á samstarf nemenda og starfsmanna, bæði innan
sama skólastigs og á milli skólastiga. Skólastjóri Fjallaskóla sagði það snúast
fremur um fólk, staðsetningu og verkefni en um leikskóla eða grunnskóla.
Því má segja að það mikla samstarf á milli árganganna sitthvorum megin við
skil skólastiga í Fjallaskóla sé m.a. vegna áhuga starfsmanna á þessu
samstarfi, að kennslustofur árganganna séu staðsettar hlið við hlið og að
nemendur fáist við áhugaverð samstarfsverkefni. Þeir kennarar sem starfa
saman á skilum skólastiga í Jöklaskóla eru ekki síður áhugasamir um
samstarfið og eru með áhugavert þróunarverkefni í gangi en fjarlægðin er
meiri á milli nemenda sem er ákveðin hindrun ef samstarfið á annað borð
að vera mikið.
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Viðmælendur beggja skólanna virtust líta á sig sem hluta af einum
starfsmannahópi fremur en sem starfsmenn annaðhvort leikskóla eða
grunnskóla. Þetta viðhorf var mjög ríkjandi meðal viðmælenda Fjallaskóla
enda hefur skólinn starfað sem leik- og grunnskóli frá því að hann hóf
starfsemi. Þetta viðhorf var ekki eins sannfærandi í Jöklaskóla en þar sagði
einn viðmælandi skólans að það hafi tekið hann nokkurn tíma að líta á sig
sem hluta af einum starfsmannahópi. Ástæðan getur verið sú að þar var
verið að sameina nokkra skóla í einn og slíkt sameiningarferli getur tekið
langan tíma eins og skólastjórinn benti réttilega á. Einnig getur ástæðan
verið sú að farin var sú leið sem Hargreaves (2001) kallar þægilegt samstarf
(e. comfortable collaboration) og rugga bátnum ekki of mikið með því að
hafa samstarfið á milli skólastiga of mikið.
Þær hindranir sem helst eru nefndar varðandi samrekstur skólastiganna
eru ólíkir kjarasamningar starfsmanna og þegar stigin eru í sitthvoru
skólahúsnæðinu. Það er mikilvægt að samræma kjarasamninga
leikskólakennara og grunnskólakennara til að auðvelda samstarf á milli
skólastiganna. Of lítill undirbúningstími leikskólakennara hamlar mjög
samstarfi við grunnskólakennara og fjölga þarf starfsdögum á báðum
skólastigum. Húsnæði leik- og grunnskóla getur verið mikil hindrun fyrir
samstarf á milli stiga. Mikilvægt er að skapa aðstæður bæði fyrir nemendur
og starfsmenn sem auðveldar samstarf þarna á milli. Eitt sameiginlegt
húsnæði skapar þær aðstæður.
Það er margvíslegur ávinningur af því að reka saman leik- og grunnskóla.
Samfella í námi nemenda eykst, sömuleiðis umhyggja og virðing,
skólabragur verður annar, menntun og reynsla starfsmanna verður meiri og
fjölbreyttari og ákveðin hagræðing verður í rekstri. Það verður fróðlegt að
fylgjast með því hvernig áframhaldandi reynsla af þessu fyrirkomulagi
verður og hvort samreknum leik- og grunnskólum eigi eftir að fjölga á
komandi árum. Það er margt sem mælir með þessu fyrirkomulagi fyrir
nemendur, foreldra, starfsmenn og sveitarfélög. ,,Það græða allir“.
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(Viðauki A)
Viðtalsrammi

Samrekstur leik- og grunnskóla
1. Hvað finnst þér um það fyrirkomulag að reka saman leik- og grunnskóla?
 Hvað þarf til að þessi tvö skólastig geti starfað sem ein stofnun?
 Hvaða tækifæri sérð þú við samrekstur leik- og grunnskóla?
 Hvaða hindranir sérð þú við þetta fyrirkomulag?
 Hverjar telur þú meginástæður þess að ákveðið var að reka saman skólastigin hér í
þessum skóla? En almennt?

Starfsmannahópurinn
2. Hvað þarf til þess að allir starfsmenn leik- og grunnskóla líti á sig sem hluta af
einum starfsmannahópi og hvernig er hægt að tryggja þátttöku allra í fjölbreyttum
störfum skólans?
 Hver er helsti ávinningur í samrekstri skólastiganna gagnvart starfsmannahópnum?
 Hverjar eru helstu hindranirnar í samrekstri skólastiganna gagnvart
starfsmannahópnum?
 Hvað eiga kennarar á hvoru skólastigi helst sameiginlegt og hvað ekki?
 Lítur þú á þig sem fullgildan þátttakanda í starfsmannahópnum?
 Hvað þarf til þess að samrekstur leik- og grunnskóla sé til hagsbóta fyrir starfsmenn?
 Hverjir eru helstu snertifletirnir í samstarfi kennaranna á skólastigunum?
 Hvernig myndir þú lýsa samskiptum starfsmanna á milli skólastiga?
 Er eitthvað í samskiptum starfsmanna sem veldur togstreitu þeirra á milli? Hvað er
hægt að gera til að koma í veg fyrir slíkt?
 Hvernig samræmist vinnutími allra starfsmanna?
 Hvernig samræmast starfsdagar, sumar-, vetrar-, jóla- og páskafrí gagnvart
starfsmönnum leik- og grunnskóla?

Stjórnun
3. Hvernig stjórnskipulag leik- og grunnskóla telur þú farsælast?
 Hefur stjórnskipulag leik- og grunnskóla áhrif á starfsmannahópinn og þá hvernig?
 Hvaða kostir og ókosti sérð þú við samrekstur skólastiganna út frá sjónarmiðum
stjórnunar?
 Hvernig getur stjórnandi grunnskóla styrkt starfsmannahóp sem vinnur mismunandi
störf og er með ólíkan bakgrunn?
 Finnst þér skipta máli hvort að skólastjórinn komi frá leikskólanum eða
grunnskólanum og hvers vegna?

Samfella skólastiga
4. Hvaða áhrif hefur samrekstur á samfellu í námi nemenda þegar þeir flytjast á milli
skólastiga?
 Hvaða áhrif telur þú að samrekstur skólastiganna hafi á grunnskólabyrjun nemenda?
 Hvar eru snertifletir í námi nemenda á milli skólastiga?
 Hver eru helstu samstarfsverkefnin á milli skólastiganna?

Aðbúnaður skóla
5. Hvað er það sem helst skiptir máli varðandi húsnæði, skólabúnað eða skólalóð
samrekinna skóla?
 Hvað er nauðsynlegt að sé sameiginlegt varðandi húsnæði, skólabúnað og skólalóð og
hvað ekki?
 Hvernig hentar aðbúnaður skóla fjölbreyttum aldurshópi?

2

Viðauki B
Bréf til fræðsluyfirvalda

Efni: Rannsókn í (nafn skóla), leik- og grunnskóla
Undirritaður er í meistaranámi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands í Uppeldis- og
menntunarfræðum með áherslu á stjórnunarfræði menntastofnana. Lokaverkefni mitt fjallar
um samrekstur leik- og grunnskóla og leiðbeinandi minn er Anna Kristín Sigurðardóttir og
sérfræðingur er Börkur Hansen.
Ég hef óskað eftir því við skólastjóra (nafn skóla) að framkvæma rannsókn í skólanum á
viðhorfum skólastjóra og starfsmanna skólans til samreksturs leik- og grunnskóla með áherslu
á starfsmannahópinn. Skólastjóri hefur samþykkt fyrir sína hönd og skólans að taka þátt í
rannsókninni. Tekin verða fjögur viðtöl: Einstaklingsviðtal við skólastjóra, leikskólakennara
og grunnskólakennara. Síðan verður tekið eitt hópviðtal/rýniviðtal við 2-3 almenna
starfsmenn skólans. Viðtölin fara fram um miðjan maí. Nákvæm dagsetning verður ákveðin í
samráði við skólastjóra.
Við rannsóknarvinnuna verður engum persónulegum gögnum safnað og öllum nöfnum verður
breytt. Lögum og reglum um skráningu og meðferð persónuupplýsinga verður fylgt og
Persónuvernd tilkynnt um rannsóknina. Tekið skal fram að þar sem það eru ekki margir
samreknir leik- og grunnskólar á landinu gætu einhverjir náð að tengja skólann ykkar við
rannsóknina.
Það er von mín að niðurstöður þessarar rannsóknar varpi ljósi á helstu ávinninga og hindranir
við það að reka saman leik- og grunnskóla að mati þeirra sem rætt er við. Niðurstöðurnar geta
orðið starfsmönnum leik- og grunnskóla hugmyndabrunnur til góðra verka og ekki síst hvað
beri að varast eða hafa í huga til að vel gangi. Jafnframt geta niðurstöðurnar orðið gott
innlegg til sveitarstjórnarmanna sem eru að skoða þetta skólaform.
Vinsamlegast hafið samband við mig ef einhverjar athugasemdir eru við framkvæmd
rannsóknarinnar eða ef einhverjar spurningar vakna.

Með kæru þakklæti,
___________________________
Hilmar Björgvinsson
Netfang: hilmar@kerholsskoli.is
Sími: 863-0922
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Viðauki C
Bréf til skólastjóra

Efni: Beiðni um þátttöku í rannsókn á viðhorfum starfsmanna til samreksturs leik- og
grunnskóla
Undirritaður er í meistaranámi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands í Uppeldis- og
menntunarfræðum með áherslu á stjórnunarfræði menntastofnana. Lokaverkefni mitt fjallar
um samrekstur leik- og grunnskóla og er leiðbeinandi minn Anna Kristín Sigurðardóttir og
sérfræðingur er Börkur Hansen.
Meginmarkmið rannsóknarinnar er að fá fram viðhorf starfsmanna tveggja leik- og
grunnskóla til samreksturs þessara skólastiga. Sérstök áhersla er lögð á að skoða hvernig
starfsmannahópnum gengur að vinna saman.
Ég þakka þér fyrir jákvæðar undirtektir varðandi þátttöku skólans í rannsókninni. Ég hef sent
fræðsluyfirvöldum kynningarbréf um málið.
Ég mun taka fjögur viðtöl: Einstaklingsviðtal við skólastjóra, leikskólakennara sem kennir
elstu nemendum leikskóladeildar og grunnskólakennara sem kennir yngstu nemendum
grunnskóladeildar. Einnig mun ég taka eitt hópviðtal/rýniviðtal við 2-3 almenna starfsmenn
skólans sem vinna á mörkum skólastiga eða á báðum skólastigum, t.d. ritara, skólaliða,
stuðningsfulltrúa, matráð, húsvörð eða bókasafnsfræðing. Viðtölin fara fram um miðjan maí.
Nákvæm dagsetning verður ákveðin í samráði við skólastjóra.
Það er von mín að niðurstöður þessarar rannsóknar varpi ljósi á helstu ávinninga og hindranir
við það að reka saman leik- og grunnskóla að mati þeirra sem rætt er við. Niðurstöðurnar geta
orðið starfsmönnum leik- og grunnskóla hugmyndabrunnur til góðra verka og ekki síst hvað
beri að varast eða hafa í huga til að vel gangi. Jafnframt geta niðurstöðurnar orðið gott
innlegg til sveitarstjórnarmanna sem eru að skoða þetta skólaform.
Tekið skal fram að starfsmenn hafa að sjálfsögðu rétt til þess að hafna þátttöku eða hætta við
þátttöku eftir að rannsókn er hafin.
Meðfylgjandi er samþykkisblað sem ég bið ykkur um að lesa og skrifa undir ef þið samþykkið
að taka þátt í rannsókninni.

Með kæru þakklæti,
___________________________
Hilmar Björgvinsson
Netfang: hilmar@kerholsskoli.is
Sími: 863-0922
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(Viðauki D)
Beiðni um þátttöku – Starfsmenn skóla

Efni: Beiðni um þátttöku í rannsókn á viðhorfum starfsmanna til samreksturs leik- og
grunnskóla
Undirritaður er í meistaranámi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands í Uppeldis- og
menntunarfræðum með áherslu á stjórnunarfræði menntastofnana. Lokaverkefni mitt fjallar
um samrekstur leik- og grunnskóla og er leiðbeinandi minn Anna Kristín Sigurðardóttir og
sérfræðingur er Börkur Hansen.
Meginmarkmið rannsóknarinnar er að fá fram viðhorf starfsmanna tveggja leik- og
grunnskóla til samreksturs þessara skólastiga. Sérstök áhersla er lögð á að skoða hvernig
starfsmannahópnum gengur að vinna saman.
Ég hef nú þegar haft samband við skólastjóra (nafn skóla) sem hefur samþykkt fyrir sína hönd
og skólans að taka þátt í rannsókninni. Einnig hef ég látið fræðsluyfirvöld vita.
Ég mun taka fjögur viðtöl: Einstaklingsviðtal við skólastjóra, leikskólakennara sem kennir
elstu nemendum leikskóladeildar og grunnskólakennara sem kennir yngstu nemendum
grunnskóladeildar. Einnig mun ég taka eitt hópviðtal/rýniviðtal við 2-3 almenna starfsmenn
skólans sem vinna á mörkum skólastiga eða á báðum skólastigum, t.d. ritara, skólaliða,
stuðningsfulltrúa, matráð, húsvörð eða bókasafnsfræðing. Viðtölin fara fram um miðjan maí.
Nákvæm dagsetning verður ákveðin í samráði við skólastjóra.
Það er von mín að niðurstöður þessarar rannsóknar varpi ljósi á helstu ávinninga og hindranir
við það að reka saman leik- og grunnskóla að mati þeirra sem rætt er við. Niðurstöðurnar geta
orðið starfsmönnum leik- og grunnskóla hugmyndabrunnur til góðra verka og ekki síst hvað
beri að varast eða hafa í huga til að vel gangi. Jafnframt geta niðurstöðurnar orðið gott
innlegg til sveitarstjórnarmanna sem eru að skoða þetta skólaform.
Tekið skal fram að starfsmenn hafa að sjálfsögðu rétt til þess að hafna þátttöku eða hætta við
þátttöku eftir að rannsókn er hafin.
Meðfylgjandi er samþykkisblað sem ég bið ykkur um að lesa og skrifa undir ef þið
samþykkið að taka þátt í rannsókninni.

Með kæru þakklæti,
___________________________
Hilmar Björgvinsson
Netfang: hilmar@kerholsskoli.is
Sími: 863-0922
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(Viðauki E)
Upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókn

Efni: Upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókn á viðhorfum starfsmanna til
samreksturs leik- og grunnskóla

Ég undirritaður, Hilmar Björgvinsson, er í meistaranámi við Menntavísindasvið Háskóla
Íslands í Uppeldis- og menntunarfræðum með áherslu á stjórnunarfræði menntastofnana.
Lokaverkefni mitt fjallar um samrekstur leik- og grunnskóla og er leiðbeinandi minn Anna
Kristín Sigurðardóttir og sérfræðingur er Börkur Hansen.
Hér með óska ég eftir samþykki þínu fyrir þátttöku í rannsókninni með því að leyfa mér að
taka við þig viðtal og taka það upp á tölvu. Lögum og reglum varðandi skráningu og meðferð
persónuupplýsinga verður fylgt og nafn þitt og skólans mun hvergi koma fram. Farið verður
með allar upplýsingar sem hægt verður að tengja við þig persónulega sem trúnaðarmál. Þeim
skriflegu gögnum og hljóðskrám verður eytt að rannsóknarvinnu lokinni. Persónuvernd hefur
nú þegar verið tilkynnt um rannsóknina.
Tekið skal fram að þar sem það eru ekki margir leik- og grunnskólar á landinu er möguleiki
að tengja einstaka skóla og þátttakendur við rannsóknina.
Ef þú samþykkir þátttöku í rannsókninni ert þú vinsamlegast beðinn um að skrifa nafnið þitt
hér undir.

________________________________
Staður og dagsetning

Ég undirrituð/undirritaður samþykki að taka þátt í meistaranámsrannsókn Hilmars
Björgvinssonar á viðhorfum starfsmanna til samreksturs leik- og grunnskóla.

________________________________
Nafn þátttakanda og kennitala

________________________________
Hilmar Björgvinsson kt. 280863-2119
hilmar@kerholsskoli.is
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Viðauki – F
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