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Ágrip 

Viðfangsefni rannsóknarinnar var að skoða hvaða stuðning nýir skólastjórar 

fá frá sveitarfélaginu þegar þeir hefja störf. Rannsóknarspurningin, sem 

unnið var út frá, var eftirfarandi: Hver er upplifun skólastjóra af stuðningi 

frá sveitarfélaginu fyrsta starfsárið þeirra?  

Í upphafi stóð til að ræða bara við skólastjóra og starfsmenn á 

fræðsluskrifstofu en viðmælendur bentu á fleiri áhugaverða einstaklinga 

sem komu að stuðningi með einhverjum hætti. Viðmælendahópurinn varð 

því fjölbreyttari en lagt var upp með. Viðmælendur voru sjö, allir úr sama 

sveitarfélagi á höfuðborgarsvæðinu, þar af fjórir skólastjórar. Rannsóknin 

var eigindleg og var gögnum safnað með hálfopnum viðtölum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að stuðningsúrræði séu 

fjölbreytt innan sveitarfélagsins, bæði er boðið upp á formlegan stuðning og 

óformlegan. Þar sem skólastjórarnir höfðu ólíka þekkingu og reynslu var 

þörf þeirra fyrir stuðning misjöfn. Viðmælendur voru almennt ánægðir með 

þann stuðning sem í boði var og töldu hann hafa nýst vel. Þeir voru þakklátir 

fyrir að boðið væri upp á handleiðslu og höfðu allir nýtt sér hana. Þótt 

ánægja ríkti með handleiðsluna komu fram ýmsar ábendingar um hvernig 

hægt væri að gera hana markvissari. Viðmælendur voru ánægðir með önnur 

stuðningsúrræði, þar á meðal öll námskeiðin, sem sveitarfélagið býður upp 

á, og þjónustu sérfræðinga á vegum þess. Jafningjastuðningur skólastjóra 

þótti nýtast vel og þá fékk skólastjóraráðgjafi, sem er nýtt starf innan 

sveitarfélagsins, mikið lof frá viðmælanda sem hafði notið þjónustu hans.  

Viðmælendur voru sammála um að nægur stuðningur væri í boði en 

fram komu óskir um að gera hann markvissari og skólastjórum sé gert kleift 

að nýta hann betur en þeir geta núna vegna anna í starfi. Það virtist að 

miklu leyti fara eftir því hversu duglegir skólastjórar eru að leita eftir 

stuðningi hversu mikill hann er.  
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Abstract 

Asking for help. Support for new school principals on the job. 

The subject of this study was to analyse the types of support that newly 

hired school principals receive from the local government shortly after 

beginning their new job. The following research question guided the study: 

How do the principal´s experience  support from local authorities during the 

first year of their job? 

    The initial intention was to interview only school principals and staff of 

the office of education but the interviewees suggested other individuals 

who were involved in support services and they were interviewed as well. 

The selected group of interviewees was therefore more heterogeneous 

than originally planned. The interviewees were seven, all working for the 

same community in the capital area, four of them were school principals. 

This was a qualitative study and data were gathered with semi-structured 

interviews. 

    The results of the study indicate that the community‘s  support services 

are of various kinds, and that support services are both direct and indirect. 

Because the school principal‘s  knowledge and experience varies depending 

on each individual, their needs for support  differed too. In general, the 

interviewees were pleased with the support that was available to them and 

found it to be useful. They were grateful that they were able to access 

mentor and they had all made use of it. However,  they all had suggestions 

as to how it could have been provided more systematically. Interviewees 

were pleased with other support services including all the courses that the 

local authorities offer as well as the professional services available. Peer 

consulting services were also considered to be very useful and the adviser 

service, which is a new option now offered,  was specially praised by a 

participant who had used those services. 

    Interviewees agreed that support services were plenty although they did 

wish for them to be provided in a more systematic manner. They  also 

wished they had had more opportunities to make use of the support 

offered, which was often difficult because of the work load in their job. It 

seems that the amount of support that principals receive depends on how 

much effort they put into receiving them. 
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1 Inngangur 

Stjórnendur í grunnskólum bera ábyrgð á því að skólastarf gangi vel og að 

unnið  sé eftir lögum og reglugerðum sem skólum ber að fylgja. Í lögum um 

grunnskóla nr. 91 (2008) kemur fram að skólastjóri eigi að veita faglega 

forystu og sé ábyrgur fyrir starfi skólans gagnvart sveitarstjórn. 

Skólastjórnun hefur þróast og breyst talsvert á undanförnum áratugum en 

mestar urðu þó breytingarnar þegar forræði grunnskóla fluttist frá ríkinu til 

sveitarfélaga en þá jókst sjálfstæði skólastjóra og einnig umfang starfsins 

(Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2008).  

Skólastjórnun er flókin og verkefnin, sem skólastjórar þurfa að takast á 

við, eru fjölbreytt. Undirbúningur og þekking nýrra skólastjóra eru æði 

misjöfn enda bakgrunnur þeirra ólíkur. Það er ætlast til að nýir skólastjórar 

taki fulla ábyrgð á starfi sínu strax frá fyrsta degi. Fram kemur í rannsókn 

Hobson, Brown, Ashby, Keys, Sharp og Benefield (2003) að nýir skólastjórar 

finna fyrir miklu álagi í starfinu. Þeir þurfa að taka afstöðu til margra mála, 

stundum án fullnægjandi þekkingar eða leikni. Þau mál, sem reynast 

skólastjórum erfiðust, eru fjármál, starfsmannamál, skýrslugerð og umsjón 

með fasteignum en það kom líka fram að skólastjórum finnst þeir oft 

einangraðir í starfi. 

Kennarar telja að hlutverk skólastjóra hafi breyst mikið, að skólastjórar 

hafi fjarlægst þá og séu mikið að sinna fjármálum (Börkur Hansen o.fl., 

2004). Skólastjórar telja sjálfir að þeir eyði mestum tíma í stjórnun og 

umsýslu, þætti sem tengjast rekstri skólans svo sem skýrslugerð, 

bréfaskriftir og fjármál (Börkur Hansen o.fl., 2002).  

Álag og áhyggjur hrjá marga nýja skólastjóra því vilji er fyrir hendi að 

leysa öll þau verkefni sem liggja fyrir og oft er lítinn stuðning að fá (Slater, 

Garcia og Gorosave, 2008). Stuðningur, sem nýir skólastjórar fá fyrsta 

starfsárið, er misjafn, sumir fá mikinn stuðning á meðan öðrum er hent út í 

„djúpu laugina“ þar sem þeir annaðhvort bjarga sér sjálfir eða gefast upp á 

starfinu.  

Sá stuðningur, sem er í boði fyrir nýja skólstjóra, er mjög misjafn eftir 

sveitarfélögum og löndum en ein tegund stuðnings, sem notuð er til að 

styrkja skólastjóra, er handleiðsla. Erlendis hefur færst í vöxt að nýta þá 

aðferð til að hjálpa nýjum skólastjórum við að ná tökum á starfinu en 

aðferðin er meðal annars notuð í sumum fræðsluumdæmum í Singapore, 
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Bandaríkjunum, Ástralíu, Nýja-Sjálandi og Bretlandi (Bush og Chew, 1999; 

Hansford og Ehrich, 2006; Lim, 2002 og Reyes, 2003). 

Ég tel mikilvægt að veita nýjum skólastjórum stuðning til að þeir nái 

góðum tökum á starfinu og þurfi ekki sífellt að reka sig á til að læra. Þegar 

ég hóf störf sem deildarstjóri í grunnskóla fór ég á námskeið í gagnvirkri 

handleiðslu og í kjölfarið fór ég í handleiðsluhóp sem hittist reglulega. Á 

þess háttar fundum eru tekin fyrir erfið mál sem einhverjum gengur illa að 

ráða við, farið er í gegnum handleiðsluferlið og viðkomandi fær hugmyndir 

frá hinum um hvernig hægt sé að vinna áfram með málið. Að hitta aðra, 

sem starfa við það sama, og geta fengið handleiðslu með mál, sem reynast 

manni erfið, hefur gefið mér mikið sem fagmanni og styrkt mig sem 

stjórnanda.  

1.1 Markmið og afmörkun rannsóknar 

Ég valdi stuðning fyrir nýja skólastjóra sem viðfangsefni mitt því ég hef 

starfað með nokkrum skólastjórum sem eru nýkomnir til starfa.  Eftir þá 

reynslu langaði mig að fræðast um hvaða stuðningur stæði þeim til boða og 

hvernig hann nýttist þeim. Þá langar mig að skoða sérstaklega hvernig 

handleiðsla nýtist nýjum skólastjórum og hver upplifun þeirra er af því að 

hljóta handleiðslu. Markmiðið með rannsókninni er að varpa ljósi á það 

hvers konar stuðningur er í boði fyrir nýja skólastjóra fyrsta starfsárið þeirra 

frá sveitarfélaginu sem þeir starfa í. Þetta felur annars vegar í sér að skoða 

hvaða stuðning fræðslustjóri telur að nýir skólastjórar þurfi og greina þann 

stuðning sem viðkomandi sveitarfélag býður upp á. Hins vegar felst í þessu 

að fá upplýsingar um þann stuðning, sem skólastjórar fá, og þær leiðir sem 

þeir telja að myndu styðja betur við bakið á þeim.  

Rannsókninni er ætlað að skerpa sýn fræðslustjóra og annarra 

starfsmanna sveitarfélaga, sem koma að ráðningu nýrra skólastjóra, á því 

hversu mikilvægt er að veita þeim góðan og markvissan stuðning fyrsta 

starfsárið. Einnig fá þeir upplýsingar um hvaða stuðning nýir skólastjórar 

telja sig þurfa fyrsta starfsárið sitt til að ná góðum tökum á starfinu. Gildi 

rannsóknarinnar er einnig mikilvægt fyrir nýja skólastjóra til að þeir fái 

vitneskju um hvaða stuðningur hefur staðið öðrum nýjum skólastjórum til 

boða og hvernig sá stuðningur reyndist þeim. Til að ná þessu markmiði 

verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu:  

Hver er upplifun skólastjóra af stuðningi frá sveitarfélaginu fyrsta 

starfsárið þeirra? 

Í þessu skyni tók ég viðtöl við fjóra skólastjóra sem hlotið hafa 

handleiðslu eftir að hafa komið nýir til starfa í viðkomandi sveitarfélagi, þar 
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af einn sem hefur einnig tekið að sér handleiðslu fyrir hönd sveitarfélagsins. 

Þá ræddi ég við starfsmenn á fræðsluskrifstofu viðkomandi sveitarfélags og 

skólastjóraráðgjafa. Ég skoða reynslu þeirra í ljósi niðurstaðna sem komið 

hafa úr sambærilegum rannsóknum sem gerðar hafa verið bæði hérlendis 

og erlendis.  

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðinni er skipt upp í sex meginkafla. Í fyrsta kafla er sagt frá 

verkefnavali, tilgangi og uppbyggingu ritgerðarinnar. Í öðrum kafla er gerð 

grein fyrir fræðilegum grunni ritgerðarinnar og nokkur hugtök,  sem notuð 

eru í ritgerðinni, eru skilgreind. Óljósar skilgreiningar á þeim geta valdið 

misskilningi og því er rætt sérstaklega um þessi hugtök til að sá skilningur 

sem lagður er til grundvallar í þessu verkefni sé ljós. Í þriðja kafla er fjallað 

um aðferðafræðina sem beitt er, val á þátttakendum, greiningu gagna og 

siðferðileg atriði. Í fjórða kafla er sagt frá helstu niðurstöðum úr 

rannsókninni. Í fimmta kafla eru niðurstöður dregnar saman og rannsóknar-

spurningu svarað. Loks eru umræður um niðurstöður og þær settar í 

fræðilegt samhengi eftir því sem við á. Í sjötta kafla er að finna lokaorð.
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla fjalla ég um skólastjórnun og starfsumhverfi skólastjóra. 

Síðan fjalla ég um hugtakið handleiðslu og rek sögu þess. Handleiðsla getur 

verið þýðing á ensku orðunum mentoring og coaching. Heimildirnar, sem 

liggja til grundvallar þessari ritgerð, fjalla flestar um mentoring og falla að 

skilgreiningu Sigrúnar Júlíusdóttur (2000) á handleiðslu. Einnig geri ég grein 

fyrir mismunandi aðferðum sem notaðar eru við handleiðslu. Þá er kafli um 

þann sem handleiðir (e. mentor). Því næst er kafli um helstu rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á handleiðslu og stjórnendum sem hlotið hafa handleiðslu 

bæði hér á landi og erlendis. Að lokum er fjallað um gagnsemi handleiðslu 

fyrir nýja skólastjóra.  

2.1 Skólastjórnun 

Miklar breytingar hafa orðið á skólastjórnun á síðustu árum og áratugum, 

stjórnunin hefur orðið flóknari og það mun ekkert breytast á komandi árum 

(Hopkins-Thompson, 2000). Verksvið skólastjóra er orðið umfangsmeira og 

ábyrgð þeirra meiri. Meðal þess sem fært hefur verið yfir á skólastjóra er 

aukin fjárhagsleg ábyrgð, mat á skólastarfi, ýmsar áætlarnir sem krafist er 

að þeir skili, þróun nýrrar skólanámskrár, þróunarstarf ýmiss konar og aukið 

samstarf við foreldra og nærumhverfið (Börkur Hansen, Ólafur H. 

Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2002). Skólastjórar þurfa að vera 

í samvinnu við mun fleiri aðila en áður, þar á meðal foreldra. Foreldrar 

koma meira að skólastarfinu en áður því nú er komið í reglugerð að við 

hvern skóla eigi að starfa skólaráð þar sem foreldrar, nemendur og fulltrúi 

úr grenndarsamfélaginu eiga sæti (Reglugerð 115/2008). Í þessu ráði geta 

foreldrar komið sínum hugmyndum á framfæri og þeir fá tækifæri til að 

segja sína skoðun á því sem er að gerast innan skólans. 

Þessi auknu viðfangsefni kalla oft á nýja þekkingu eða leikni hjá 

skólastjórum sem þeir eru misvel í stakk búnir að takast á við. Í dag er ekki 

litið á það sem veikleikamerki að skólastjórar þurfi aðstoð þegar þeir hefja 

störf, heldur er litið á það sem mikilvægan þátt í að gera skólann skilvirkari 

til að nemendur nái betri árangri (Daresh, 2004). Talið er að nýir skólastjórar 

þurfi leiðbeiningar og aðstoð til að ná að þróa með sér skilvirkar starfs-

venjur, en þær eru nauðsynlegar til að ná árangri í að forgangsraða 

verkefnum og öðlast leikni í starfi (Slater, Garcia og Gorosave, 2008).  
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Í rannsókn, sem DiPaola og Tschannen-Morgan (2003) gerðu meðal 1500 

skólastjóra og aðstoðarskólastjóra í Virginiu, kom fram að langur 

vinnudagur, breytingar á störfum stjórnenda, meiri ábyrgð, lág laun og lítill 

stuðningur voru atriði sem stjórnendur voru ósáttir við í starfi sínu. Það kom 

fram að þessar vinnuaðstæður gerðu það að verkum að fáir sóttust eftir 

þessum stöðum. Það er í samræmi við niðurstöður Hansford og Erich (2006) 

en þar kom fram að vinnudagur skólastjóra er langur, þeir upplifa mikla 

streitu og að miklar og ólíkar kröfur séu gerðar til þeirra frá ýmsum hópum, 

til dæmis frá foreldrum, kennurum og fræðsluskrifstofu.   

Af þeim sem hófu störf sem skólastjórar voru milli 45% og 55% sem 

hættu innan átta ára, þar af hættu flestir innan þriggja ára (Grogan og 

Andrews, 2002). Þeir sem sækja um stöðurnar hafla flestir starfað sem 

kennarar eða um 95% en um 75% hafa einnig starfað sem 

aðstoðarskólastjórar og ættu því að hafa nokkra reynslu af stjórnun skóla 

(DiPaola og Tschannen-Moran, 2003). Nýir skólastjórar telja sig þurfa að 

vinna lengri vinnudag en þeir sem eru vanir. Skólastjórar telja sig ekki geta 

sinnt þeim verkefnum, sem þeir vildu helst verja tíma sínum í, eins og 

námskrárvinnu og áætlanagerð, vegna annarra verkefna sem tengjast 

daglegri stjórnun og eru mjög tímafrek (Börkur Hansen o.fl., 2002).  

Í könnun sem Börkur Hansen o.fl. (2008) lögðu fyrir skólastjóra kom fram 

að skólastjórarnir líta á starfsmannamál sem mjög mikilvægan þátt í 

skólastarfinu því starfsfólkið er auðlind skólans sem verður að hlúa vel að. 

Skólastjórar gera sér betur grein fyrir því að árangur nemenda og gæði 

skólastarfsins í heild sinni er að miklu leyti háð því starfsfólki sem vinnur við 

skólann, því verður að sinna þeim hópi vel. Hluti af starfi skólastjórans er því 

að sinna kennslufræðilegri forystu (e. instructional leadership). Sergiovanni 

(2009) kemur inn á að ef vel á að takast þurfi skólastjórar að hlúa vel að 

starfsfólkinu og skapa þá menningu innan skólans að stöðugt sé verið að 

bæta árangur nemenda. Þó kemur fram hjá honum að það sé mikill munur á 

því hvað sé æskilegt og skólastjórar vildu gera og þess sem þeir hafa svo 

tíma til að sinna. Kennslufræðileg forysta snýst um að skólastjórinn láti sig 

varða hvað og hvernig sé kennt og reyni að stuðla að framþróun á því sviði 

innan skólans. 

2.2 Starfsumhverfi skólastjóra  

Skólastjórar hafa talsverð völd og ákveðið frelsi til að móta skólastarfið í 

skóla sínum. Þeir þurfa þó að taka tillit til sjónarmiða utanaðkomandi aðila 

eins og foreldra, fræðsluskrifstofu eða menntamálaráðuneytis en sjónarmið 

þessara aðila geta stangast á og það getur valdið spennu innan skólans 
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(Börkur Hansen o.fl., 2008). Þetta getur gert stjórnunina flóknari og valdið 

streitu skólastjóra. Skólastjórar, sem starfa mikið einir og hafa fáa sem þeir 

geta leitað til, eru líklegri til að upplifa kulnun í starfi (Hansen og Matthews, 

2002).   

Einhverjar breytingar hafa einnig orðið á skólastarfi í kjölfar niðurskurðar 

síðustu ára, meðal annars hafa nokkrir skólar verið sameinaðir, bekkjar-

deildir stækkaðar og stjórnunarhlutfall skóla hefur verið skorið niður sem 

þýðir aukið álag á starfsfólk og skólastjóra. Í rannsókn, sem Sigurlína 

Davíðsdóttir o.fl. (2012) gerðu um áhrif efnahagshrunsins á skólastarf, kom 

fram að stjórnendum hefði fækkað og þar með hefði verið dregið úr 

stjórnunarkostnaði, en þörfin fyrir stjórnun er ekki talin minni heldur bættu 

þeir stjórnendur, sem eftir voru, þessari vinnu á sig. Í skólastefnu KÍ (e.d.) 

kemur fram að skólastjóri eigi að hafa faglega forystu og byggja upp 

skólabrag þar sem velferð allra sé í fyrirrúmi. Þeir eigi að hafa rekstrarlegt 

sjálfstæði og bera ábyrgð á starfsemi skólans. Til að þeir geti uppfyllt þessi 

skilyrði kemur fram að það þurfi að tryggja þeim góðar starfsaðstæður og 

að nýliðar í hópi skólastjóra eigi rétt á ráðgjöf og leiðsögn.  

Starf skólastjóra er stöðugt í mótun, umfang og eðli þess breytist í sífellu 

þar sem bregðast þarf við nýjum aðstæðum úr umhverfinu og nýjum 

rannsóknum sem gerðar eru á skólastarfi. Framhaldsnám á háskólastigi fyrir 

skólastjórnendur hefur verið í boði hér á landi síðan 1988, fyrst við 

Kennaraháskóla Íslands og síðan við Háskóla Íslands eftir sameiningu 

háskólanna. Með því að bjóða upp á framhaldsnám í stjórnun 

menntastofnana á háskólastigi má ætla að þeir sem ljúki því námi séu betur 

undirbúnir fyrir hlutverk sitt þegar þeir taka við starfi sem skólastjórar 

heldur en þeir sem ekki hafa þann grunn. Þessi ólíki grunnur, sem skóla-

stjórar byggja á, gerir það að verkum að þörf þeirra fyrir stuðning er 

mismunandi, það sem hentar einum er ekki víst að henti öðrum. 

2.3 Handleiðsla 

Handleiðsla á rætur sínar að rekja langt aftur í aldir en hennar er fyrst getið í 

grískri goðafræði þar sem Odysseus kóngur er á leið í Trojustríðið og fær vin 

sinn Mentor til að vera heima og hugsa um son sinn Telemachus. Mentor 

var treyst til að kenna Telemachusi allt sem myndi hjálpa honum til að verða 

góður stjórnandi. Hlutverk Mentors var meðal annars að vera kennari, 

fyrirmynd, ráðgjafi og föðurímynd (Doherty, 1999; Pask og Joy, 2011).  

 Handleiðsla, eins og við þekkjum hana á Íslandi, á rætur sínar að rekja til 

Bandaríkjanna. Það voru félagsráðgjafar sem skrifuðu fyrst um handleiðslu 

og byrjuðu að þróa kerfisbundnar leiðir til að vinna eftir. Árið 1917 gaf einn 



 

16 

af frumkvöðlum handleiðslunnar, Mary Richmond, út bók þar sem lögð var 

áhersla á að fagleg vinnubrögð, skipuleg skráning og handleiðsla væru 

forsendur þess að fagmaður næði góðum tökum á starfi sínu (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2000; Steinunn Hrafnsdóttir og Anna Rós Jóhannesdóttir, 

2006). Árið 1930 skrifar annar frumkvöðull, Bertha Reynolds, bók um 

handleiðslu en hún leggur áherslu á að mennta handleiðarann. Árið 1936 

skrifar V. Robinson bók um handleiðslu, handleiðslulíkön, lærdómsferlið og 

fagímynd en þessi bók er talin marka upphafið að handleiðslu eins og við 

þekkjum hana í dag (Sigrún Júlíusdóttir, 2000).  

Tilgangurinn með handleiðslunni var að draga fram þekkingu og 

hæfileika starfsmanns til að hann gæti unnið á sem gagnlegastan hátt 

(Steinunn Hrafnsdóttir og Anna Rós Jóhannesdóttir, 2006). Engin ein 

skilgreining er til á hugtakinu handleiðsla. Hún er ólík milli landa hvað 

varðar aðferðir, markmið, tilgang og viðfangsefni.  

Hér á landi setti Sigrún Júlíusdóttir (2000, bls. 52) fram skilgreiningu á 

handleiðslu sem ég mun styðjast við í rannsókn minni: „Handleiðsla er 

aðferð til þess að efla fagmennsku, vernda fagmanninn og tryggja gæði 

þjónustunnar.“ Fram kom að aðferðin er notuð í tengslum við dagleg störf 

fagfólks þar sem miklar kröfur eru gerðar til sérfræðiþekkingar og 

starfsleikni en viðfangsefni og skjólstæðingar geta oft verið krefjandi og 

úrræði, sem þeir hafa, takmörkuð. Þessa útlistun er vel hægt að heimfæra 

upp á skólastjóra því að í daglegu starfi þeirra eru gerðar miklar kröfur og 

gert ráð fyrir að þeir sýni fagmennsku við að leysa verkefni sín. Hópurinn, 

sem þeir þjóna, getur verið fjölbreyttur og oft kröfuharður en honum 

tilheyra nemendur, foreldrar, starfsfólk skólans, starfsfólk fræðsluskrifstofu 

og fólk úr samfélaginu. Nýir skólastjórar þurfa að fá tækifæri til að efla og 

styrkja fagmennsku sína til að geta vaxið sem stjórnendur.  

Markmið með handleiðslu er að hæfileikar þess sem nýtur handleiðslu 

fái að njóta sín til fulls í starfi. Handleiðsla er ferli sem felur í sér bæði 

kennslu og lærdóm. Hún getur átt sér stað milli tveggja einstaklinga eða í 

hópi (Steinunn Hrafnsdóttir og Anna Rós Jóhannesdóttir, 2006). Ef markmið 

með handleiðslu eru skoðuð út frá handleiðslulíkani Kadushins er þeim skipt 

í þrennt: Í fyrsta lagi stjórnunarleg (e. administrative supervision) sem á að 

tryggja að markmiðum og stefnu stofnunar sé fylgt eftir og stuðla að góðum 

samskiptum. Í öðru lagi stuðningur við stjórnendur (e. supportive) til að þeir 

geti tekist á við vinnuumhverfi sitt og aukið starfsánægju sína. Í þriðja lagi 

lærdómshandleiðsla (e. educational) til að hjálpa viðkomandi að auka 

þekkingu og færni í starfi (Kadushin og Harkness, 2002; Steinunn 
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Hrafnsdóttir og Anna Rós Jóhannesdóttir, 2006). Þetta líkan er notað til að 

greina ólík hlutverk handleiðara í handleiðsluferlinu. 

2.4 Tegundir handleiðslu 

Handleiðsla getur farið fram á margan hátt. Bæði er rætt um formlega og 

óformlega handleiðslu og innan hennar eru mismunandi útfærslur, svo sem 

handleiðsla fyrir einstakling, hópa eða jafningjahandleiðsla. Formleg 

handleiðsla er þegar samningur er gerður milli tveggja aðila um ákveðin 

markmið og innan ákveðins tímaramma. Óformleg handleiðsla er þegar 

skólastjóri leitar til vinar eða starfsfélaga til að geta rætt málin og fengið 

aðstoð með þau verkefni sem hvíla á honum en er ekki gert á formlegan 

hátt eða samið um það fyrirfram. Formleg handleiðsla er yfirleitt á vegum 

skólaskrifstofu eða fræðslustjóra (Reyes, 2003). Í formlegri handleiðslu setja 

mentor (sá sem handleiðir) og sá sem hlýtur handleiðslu saman fram 

markmið um þekkingu og leikni sem stefnt er að. Með því að setja upp 

markmið með handleiðslunni er talið að hún verði markvissari (Hopkins-

Thompson, 2000). Í handleiðslu skiptir traust miklu máli og verða báðir 

aðilar að geta treyst hvor öðrum en fram kemur hjá Tschannen-Morgan 

(2001) að traust sé nauðsynlegt því á því byggi samvinna.  

2.4.1 Einstaklingshandleiðsla 

Þegar einstaklingshandleiðsla er formleg  er gerður samningur milli mentors 

og þess sem nýtur handleiðslu um samvinnu yfir ákveðinn tíma þar sem 

trúnaður ríkir. Tilgangurinn er að styrkja faglega færni og veita 

persónulegan stuðning (Hansford, Tennent og Ehrich, 2003). Í formlegri 

handleiðslu býr annar aðilinn yfir meiri reynslu og þekkingu sem hann 

miðlar áfram og það telst ekki vera formleg handleiðsla þegar tveir nýir 

skólastjórar (jafningjar) veita hvor öðrum stuðning og ráð. Í rannsókn 

Hansford og Ehrich (2006) kom fram að þeir skólastjórar, sem hlotið höfðu 

handleiðslu, töldu að sá stuðningur hefði verið þeim til hagsbóta. Sá sem 

hlýtur handleiðsluna fær yfirleitt meira út úr samstarfinu en mentorinn. Í 

þessari sömu rannsókn kom fram að jákvæðu hliðarnar á handleiðslu eru sá 

stuðningur sem skólastjórar telja sig fá, ásamt þeirri samkennd og ráðgjöf 

sem þeir fá frá handleiðara. Einnig það að fá tækifæri til að geta deilt 

hugmyndum og að geta fengið aðstoð við lausnaleit, ásamt því að fá 

tækifæri til að þróa sig faglega með því að ígrunda starf sitt. Það koma líka 

fram neikvæðar hliðar á handleiðslu en þær felast aðallega í því að mentor 

og sá sem fær handleiðsluna ná ekki saman. Þeir finna ekki þessa tengingu 

sem þarf að vera til staðar til að árangur náist. Því skiptir miklu máli hvernig 
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staðið er að vali á mentor. Annað sem getur spilað inn í er tími, oft er mikið 

að gera og ekki nægur tíma til að sinna handleiðslunni. Einnig kemur fyrir að 

sá sem tekur að sér handleiðsluna er ekki nægilega vel undirbúinn og veldur 

þar af leiðandi ekki hlutverki sínu (Hansford og Ehrich, 2006). Því er 

nauðsynlegt að það sé ákveðinn sveigjanleiki í skipulagningu og möguleiki 

fyrir þann sem hlýtur handleiðslu að fá annan mentor ef samstarfið gengur 

ekki vel (Hopkins-Thompson, 2000). 

2.4.2 Hóphandleiðsla 

Hóphandleiðsla einkennist af því að einn mentor handleiðir hóp af fagfólki. 

Oft eru fjórir til sex saman í hóp en stundum eru fleiri eða færri. 

Hóphandleiðsla er notuð til að ræða og skoða starfið og ýmislegt sem 

kemur upp í starfinu (Steinunn Hrafnsdóttir og Anna Rós Jóhannesdóttir, 

2006). Hóphandleiðsla er stundum notuð þegar erfiðleikar koma upp og það 

þarf að vinna með nokkrum aðilum yfir ákveðinn tíma til að leysa málið og 

einnig þegar á að innleiða nýja hugmyndafræði eða þróa einhver verkefni í  

mörgum skólum í senn. Þá er sérfræðingur fenginn til að vinna með 

nokkrum skólastjórum í ákveðinn tíma. Þá hjálpast þeir að við að 

skipuleggja, innleiða og meta það sem unnið er með. Með þessu móti er 

hægt að spara tíma, nýta betur mannauðinn og beina athyglinni að því sem 

fram undan er (Hansen og Matthews, 2002). Samsetning hóps er 

mismunandi eftir því hvað er verið að vinna með hverju sinni. Mentorinn 

getur bæði verið starfsmaður viðkomandi vinnustaðar eða utanaðkomandi.  

2.4.3 Jafningjahandleiðsla 

Í jafningjahandleiðslu er enginn einn sem tekur að sér hlutverk mentors, 
heldur tekur hópur sig saman og hver veitir öðrum stuðning, ráðgjöf og 
aðstoð. Í jafningjahandleiðslu hittist fólk með svipuð verkefni, oft fólk úr 
sömu fagstétt, til að ræða erfið mál sem komið hafa upp og leita lausna á 
þeim. Fólk fær öðruvísi aðstoð meðal jafningja en í formlegri handleiðslu. 
Meiri líkur eru á því að jafningjar þori að segja hver öðrum ef þeir vilja taka 
áhættu og prófa eitthvað nýtt frekar en að ræða það við einhvern sem er 
hærra settur eða með meiri reynslu (Hansen og Matthews, 2002). Það er 
misjafnt hvað fólk telur sig fá út úr því að fara í jafningjahandleiðslu en 
Hansen og Matthews (2002) telja helstu kostina vera að viðkomandi fær 
viðbrögð við hugmyndum sínum og stuðning til að framkvæma þær. Þar 
gefst tækifæri fyrir opin og hreinskilin samskipti þar sem hægt er að ræða 
ýmis mál ef traust myndast milli þátttakenda. Eins kom fram að þátttaka í 
jafningjahandleiðslu sé góð leið til að mynda tengslanet. Þá kom fram að 
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með jafningjastuðningi verði áhætta í starfi ekki eins ógnvænleg og því þori 
stjórnendur frekar að taka áhættu og reyna eitthvað nýtt. 

Jafningjahandleiðsla er jafnframt leið til að styrkja skólastjóra og 
viðhalda faglegri þekkingu þeirra. Þetta er talin góð aðferð til að takast á við 
breytingar og vandamál, einnig til að bæta faglega þekkingu og viðhalda 
tengslaneti (Hansen og Matthews, 2002).   

2.5 Mentor 

Sá sem tekur að sér handleiðslu verður að vera undirbúinn fyrir það 
hlutverk. Oft eru reyndir skólastjórar fengnir til að handleiða nýja 
skólastjóra. Ekki er samasemmerki á milli þess að vera góður skólastjóri og 
að vera góður mentor, það er ekki öllum gefið að geta handleitt (Petzko, 
2004). Til að ná árangri sem mentor verður viðkomandi að hafa farið sjálfur 
í gegnum þjálfun til að meðtaka og tileinka sér hugmyndafræðina (Bartrum, 
2007). Það eru þrjú atriði sem góður mentor þarf að búa yfir en þau eru: 
þekking (e. knowledge), persónulegir hæfileikar (e. personal qualities) og 
leikni (e. skills). Margvíslegar ástæður geta legið að baki því að fólk tekur að 
sér handleiðslu en margir gera það því þeir telja sig verða betri í sínu fagi 
(Bartrum, 2007). Þegar einstaklingur þarf að leiðbeina öðrum fer hann 
ósjálfrátt að ígrunda eigin aðferðir. Til þess að geta hjálpað öðrum við að 
leysa vandamál þarf einstaklingur að skoða eigin viðbrögð og vera 
meðvitaður um af hverju hann bregst við eins og hann gerir (Bartrum, 
2007). Mentor verður að gæta þess vel að sá sem hann handleiðir verði ekki 
of háður honum. Markmiðið er að styrkja viðkomandi til að geta tekið 
ákvarðanir sjálfur og óháð öðrum (Daresh, 2004). Miklu máli skiptir því að 
vandað sé til verka þegar mentor er valinn því handleiðslan stendur og fellur 
með viðkomandi (Ehrich, Hansford og Tennent, 2004). 

2.6 Rannsóknir á handleiðslu 

Ekki hafa verið framkvæmdar margar rannsóknir á Íslandi um handleiðslu 
fyrir stjórnendur í skólum, eina rannsóknin, sem ég fann, var gerð á 
leikskólastjórnendum. Í þeirri rannsókn var gagnsemi handleiðslu fyrir 
leikskólastjórnendur skoðuð sérstaklega og upplifun þeirra af hand-
leiðslunni greind (Guðrún Jóna Thorarensen, 2012). Í niðurstöðum kemur 
fram að handleiðslan hafði jákvæð áhrif á störf stjórnenda og þá sjálfa. 
Leikskólastjórunum kom saman um að bæði jafningja- og einstaklings-
handleiðsla nýttist þeim vel. Með þessum aðferðum töldu þeir sig fá þann 
stuðning sem þeir leituðu eftir, þeir næðu betur markmiðum sínum, væru 
sáttari í starfi og töldu sig hafa styrkst sem fagmenn. Fram kom að 
viðmælendur gerðu greinarmun á kostum einstaklingshandleiðslu og 
jafningjahandleiðslu. Einstaklingshandleiðslan styrkti þá persónulega, til 
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dæmis líðan þeirra, en jafningjahandleiðsla styrkti þá í faglegum þáttum, 
þeim gekk betur að sinna daglegum málum sem komu upp. 

Önnur rannsókn var unnin hér á landi þar sem þörf sex faghópa á Íslandi 
fyrir handleiðslu var skoðuð. Hóparnir, sem tóku þátt í rannsókninni, voru 
eftirfarandi: geðhjúkrunarfræðingar, iðjuþjálfar, félagsráðgjafar, sál-
fræðingar, námsráðgjafar og sjúkraþjálfarar. Niðurstöður þeirrar rannsóknar 
eru sambærilegar og hjá Guðrúnu Jónu Thorarensen (2012) en þar kom 
fram að svarendur töldu handleiðslu nauðsynlega og að hún styrkti 
starfsfólkið sem fagmenn (Sigrún Júlíusdóttir, 2000). Í rannsókn Sigrúnar 
kom þó fram munur á konum og körlum að því leyti að konur fremur en 
karlar telja að handleiðsla sé tæki til fageflingar og trygging fyrir gæðum. 
Þær voru á því að aðeins þeir sem hafa hlotið sérstaka þjálfun eigi að taka 
handleiðslu að sér en karlarnir voru frekar hlynntir því að yfirmenn ættu að 
annast handleiðsluna. Þá kom í ljós að karlar voru líklegri til að nýta sér 
handleiðslu en konur. Einnig kom fram að þeir sem lítið þekkja til 
handleiðslu tengja hana oft við ósjálfstæði og vanmátt, því er handleiðslan 
stundum viðurkennd í orði en ekki í verki.  

Unnin var viðhorfakönnun á handleiðslu hjúkrunarfræðinga (Aðalbjörg 
Stefanía Helgadóttir, 2011). Úrtakið í rannsókninni var lítið eða einungis níu 
manns sem allir þekktu til handleiðslu. Þetta voru hjúkrunarfræðingar sem 
höfðu hlotið handleiðslu eða sérfræðingar sem starfa við handleiðslu hér á 
landi. Niðurstöður hennar benda til þess að handleiðsla efli faglega færni 
hjúkrunarfræðinga, auki sjálfsþekkingu þeirra, starfsánægju og innsæi. Þar 
kemur fram að handleiðsla sé lykill að velgengni í starfi. Einnig kom í ljós að 
vanþekking á tilgangi og gagnsemi handleiðslu er helsta hindrun þess að 
hjúkrunarfræðingar nýti sér hana.   

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á handleiðslu fyrir skólastjóra. 
Hansford og Ehrich (2006) gerðu úttekt á 40 rannsóknum sem aðrir 
fræðimenn höfðu gert í Bandaríkjunum, Ástralíu, Bretlandi og  Asíu. Þau 
tóku saman og könnuðu það sem var sameiginlegt með rannsóknunum 
hvort sem það var jákvætt eða neikvætt. Ólíkar niðurstöður fengust úr 
rannsóknunum en þó kom fram í þeim öllum að handleiðsla væri jákvæð 
fyrir meirihluta skólastjórnenda. Einnig kom fram að þörf er á frekari 
rannsóknum á þessu sviði. Í rúmlega helmingi rannsóknanna komu fram 
einhver vandamál tengd handleiðslunni. Algengast var að mentor og sá 
handleiddi náðu ekki að koma á góðri samvinnu sín í milli, til dæmis vegna 
þess að mentorinn var of gagnrýninn, hann átti erfitt með að miðla 
þekkingu sinni eða sá sem hlaut handleiðsluna taldi sig ekki fá tækifæri til að 
koma eigin hugmyndum á framfæri. Einnig kom fram að í einhverjum 
tilfellum hafi handleiðari ekki gefið sér nægan tíma til að sinna verkefninu 
eins og skyldi að mati þess handleidda því oft var mentorinn starfandi 
skólastjóri í öðrum skóla. Í yfir helmingi rannsóknanna kom fram að 
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skólastjórnendur upplifðu að þeir fengju stuðning og samkennd í gegnum 
handleiðsluna, aðferðin hafði hjálpað þeim að þroskast í starfi og eflt 
sjálfstraust þeirra. Fram kom að þeir sem hlutu handleiðslu fengu meira út 
úr samstarfinu heldur en mentorinn en allir voru þó taldir fá eitthvað 
jákvætt út úr þessu ferli.  

Í Kóreu var rannsakað hvað þyrfti til að handleiðsla bæri árangur. Þar 

kom fram að sá sem hlýtur handleiðslu er tilbúinn að leggja meira á sig og 

nýta handleiðsluna betur eftir að hann hefur upplifað að þau ráð eða sú 

aðstoð sem mentor veitir skilar árangri. Traust leikur einnig stórt hlutverk í 

því hvernig handleiðslan gengur. Ef sá sem hlýtur handleiðsluna treystir 

mentor eru meiri líkur á að samvinnan gangi vel og að hann fari eftir þeim 

ráðum sem mentor veitir. Það kom fram að bein tenging er á milli árangurs 

af handleiðslu og þess hversu viljugur sá handleiddi er að fylgja ráðum 

mentors. Áður en handleiðslan hefst skiptir því miklu máli að upplýsa og 

undirbúa vel þann sem hlýtur handleiðsluna. Þá þarf að gera honum grein 

fyrir kostum handleiðslu og hvetja hann til að nýta hana sem best (Son og 

Kim, 2013). 

Viðhorf 16 skólastjóra, sem hlotið höfðu handleiðslu fyrsta starfsárið sitt, 
var viðfangsefni í rannsókn sem gerð var í Georgiu í Bandaríkjunum. 
Skólastjórarnir voru sammála um að handleiðsla væri besta úrræðið til að 
hjálpa stjórnendum að verða öruggari í starfi. Það að geta hvenær sem er 
haft samband við handleiðara og fengið ráð var það sem þeir mátu mest og 
sú vitneskja að þeir hefðu einhvern sem þeir gátu leitað til veitti þeim ró. 
Fram kom að skólastjórar kunna að meta handleiðslu því það var ekki verið 
að dæma þá heldur aðstoða þá við að bæta sig og styrkja. Í sömu rannsókn 
kom fram að jafningjahandleiðsla hentar vel að því leyti að skólastjórar ná 
að byggja upp öryggisnet í kringum sig með öðrum skólastjórum úr sama 
fræðsluumdæmi og finnst þeir þar af leiðandi ekki eins einangraðir (Parylo, 
Zepeda og Bengtson, 2012).  

Rannsókn var gerð í einu fræðsluumdæmi í Suður-Kaliforníu þar sem 

skólastjórum var boðið upp á handleiðslu einu sinni til tvisvar í viku í sex 

mánuði. Markmið með rannsókninni var að finna leiðir til að styðja betur við 

skólastjórana og útbúa módel sem hægt væri að vinna eftir í framtíðinni. 

Skólaskrifstofan sá til þess að tími væri fyrir fundi og útvegaði þá aðstoð 

sem þurfti. Á þessum fundum með leiðbeinanda gátu þeir fengið 

upplýsingar og þá aðstoð sem þeir óskuðu eftir. Þessir fundir nýttust einnig 

til að skólastjórarnir gætu  fengið endurgjöf á störf sín og aðstoð við að setja 

sér markmið og finna leiðir til að ná þeim. Þeir sem tóku að sér 

handleiðsluna höfðu fengið ráðgjöf áður en þeir hófu störf og leiðbeiningar 

um að  hverju þeir ættu að vinna. Í kjölfarið funduðu þeir reglulega með 
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fræðsluyfirvöldum.  Fram kom að miklu máli skiptir að þeir sem taka  að sér 

handleiðslu fái fræðslu og fundi reglulega með starfsfólki 

fræðslumiðstöðvar til að vera betur í stakk búnir til að aðstoða 

skólastjórana. Þá kom einnig fram að öflugur stuðningur við skólastjóra er 

talinn skipta miklu máli því öflugur skólastjóri er einn af viðameiri þáttum í 

velgengni skóla (James-Ward, 2011).  

Þegar skólastjórar koma til starfa búa þeir yfir mismunandi þekkingu og 
reynslu. Í rannsókn Petzko (2008) var skoðað hvaða þekkingu og kunnáttu 
nýir stjórnendur, sem höfðu starfað í eitt til þrjú ár, töldu sig þurfa til að ná 
árangri í starfi. Úrtakið voru nýir skólastjórar sem höfðu starfað skemur en 
þrjú ár og mættu á alþjóðlega ráðstefnu fyrir skólastjóra á vegum National 
Association of Secondary School Principals árið 2007. Lágt svarhlutfall var í 
rannsókninni en 77 af 250 svöruðu eða aðeins 31% sem þarf að hafa í huga 
þegar niðurstöðurnar eru túlkaðar. Það sem skólastjórnendurnir töldu sig 
þurfa var meiri þjálfun í samskiptum til að geta ráðið við mál sem koma upp  
og tengjast starfsfólki skólanna, meiri þekking á vinnu með námskrána og 
þjálfun í því að vera faglegur leiðtogi. Rannsóknin var unnin með það í huga 
að hægt væri að finna hvar skórinn kreppir til að hægt sé að koma betur til 
móts við þarfir nýrra skólastjóra.  

Gerð var tilviksrannsókn á einum skólastjóra í Mexico þar sem skoðað 
var hvernig hann upplifði fyrsta starfsárið sitt. Hann fékk litla sem enga 
utanaðkomandi aðstoð enda kom í ljós að hann réði ekki við öll verkefnin. 
Hann vildi vinna öll þau verk sem tilheyrðu starfinu en taldi sig ekki kunna 
að fylla út öll eyðublöðin og gera þær skýrslur sem þurfti að skila. Einnig 
fannst honum allt of mikill tími fara í þessa vinnu á kostnað annarrar vinnu. 
Honum leið ekki vel, hann varð stressaður og einangraðist því honum fannst 
hann ekki búa yfir þeirri þekkingu og leikni sem til þyrfti. Hann hefði viljað 
meiri stuðning og undirbúning til að læra tímastjórnun, að forgangsraða 
verkefnum og að fylla út skýrslur og umsóknir. Hann taldi skólastjórnun vera 
vandamál án lausnar þar sem allt þarf að gerast strax (Slater, Garcia og 
Gorosave, 2008).  

 
Niðurstöður rannsókna á handleiðslu má draga saman á eftirfarandi 

hátt: 
Handleiðslan hefur jákvæð áhrif á störf stjórnenda og þá sjálfa. 

 Þeir sem hlotið hafa handleiðslu telja hana nauðsynlega og að hún 
styrki starfsfólkið sem fagmenn 

 Handleiðslan er talin efla faglega færni, auka sjálfsþekkingu, 
starfsánægju og innsæi 

 Handleiðsla er talin vera lykill að velgengni í starfi 
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 Handleiðsla er talin jákvæð fyrir meirihluta stjórnenda 

 Handleiðsla hjálpar stjórnendum að verða öruggari í starfi því 
vitneskjan um að hafa aðgang að einhverjum veitti þeim ró 

 Stjórnendur töldu sig þurfa meiri þjálfun í samskiptum 

 Stjórnendur telja sig þurfa meiri þjálfun í að vera faglegur leiðtogi 

Loks kom fram að stjórnendur skorti oft þekkingu til að geta tekist á við 
sum mál sem koma upp í daglegu starfi. 

2.7 Gagnsemi handleiðslu fyrir nýja skólastjóra 

Handleiðslan getur virkað eins og áttaviti fyrir nýjan skólastjóra þegar hann 
veit ekki í hvorn fótinn hann á að stíga, þegar kröfur, sem erfitt er að 
samræma, koma úr ólíkum áttum. Í handleiðslu fær skólastjórinn tækifæri 
til að ræða þau mál sem hvíla á honum og getur fengið endurmat á það sem 
hann er að gera (Reyes, 2003). Hvernig til tekst með handleiðsluna veltur 
bæði á þekkingu og leikni handleiðarans og hversu vel þeim sem er 
handleiddur tekst að tileinka sér það sem unnið er með í handleiðslunni. 
Bæði mentor og sá sem er handleiddur geta grætt á því að taka þátt í 
handleiðslunni en þó er sá handleiddi talinn fá meira út úr þessari 
samvinnu. Það eru ekki bara skólastjóri og mentor sem græða á handleiðslu 
því fræðsluumdæmið er talið græða því að það fær hæfara starfsfólk til 
starfa, það er að segja starfsfólk með meira sjálfstraust sem ræður þar af 
leiðandi betur við þau verkefni sem eru fyrir hendi og þarf að leysa (Daresh, 
2004). Talið er að þeir skólastjórar, sem fá handleiðslu fyrsta starfsárið sitt 
og hafa upplifað jákvæðar breytingar á sjálfum sér, séu líklegir til að bjóða 
sig fram sem mentora í framtíðinni. Þannig er talið að til langs tíma litið sé 
hægt að byggja upp ákveðna lærdómsmenningu innan fræðsluumdæma 
(Daresh, 2004). 

Til að starfsfólki og stjórnendum líði vel í skólanum þurfa allir að vita til 
hvers er ætlast af þeim og hafa þá þekkingu, sem þarf, til að takast á við 
verkefnin. Þar sem yfirleitt er um utanaðkomandi manneskju að ræða sem 
tekur að sér handleiðsluna getur verið mjög gagnlegt fyrir skólastjóra að fá 
aðra sýn á málið því viðkomandi á ekki hagsmuna að gæta í 
ákvarðanatökunni. Eitt af markmiðum með handleiðslu er að vinna að eigin 
velferð og virðingu en það tvennt er hluti af fagmennsku sérfræðinga (e. 
professionalism) (Sigrún Júlíusdóttir, 2000).  

Fram kemur hjá Steinunni Hrafnsdóttur og Önnu Rós Jóhannesdóttur (2006) 

að með aðferðum handleiðslu sé megináherslan lögð á stuðning og 

starfsþróun en jafnframt fái stjórnandinn endurgjöf á störf sín. Þegar 

stjórnandi er sjálfur tilbúinn að fara í handleiðslu og ver til þess tíma og 
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fjármunum er talið að hann sé að sýna starfsfólki sínu fram á að hann telji 

mikilvægt að hvetja starfsfólk til að styrkja sig faglega og vilji stuðla að góðu 

vinnuumhverfi. Handleiðsla er einnig talin hjálpa viðkomandi að gera sér 

grein fyrir eigin stjórnunarstíl (Hopkins-Thompson, 2000). Handleiðsla og 

annar stuðningur eru aðferðir sem hægt er að nýta til að bæta 

vinnuumhverfi til hagsbóta fyrir allt starfsfólk skólans.  
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3 Rannsóknaraðferð  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeirri rannsóknaraðferð sem notuð 
var til að varpa ljósi á þann stuðning sem nýir skólastjórar hljóta fyrsta 
starfsárið sitt. Fjallað verður um það hvernig þátttakendur voru valdir í 
rannsóknina, aðferðir við gagnasöfnun, réttmæti rannsóknarinnar og 
álitamál sem geta komið upp og lúta að rannsókninni. Rannsókn og 
úrvinnsla úr gögnum var unnin á vor- og sumarönn 2013. 

Markmiðið með rannsókninni er að varpa ljósi á þann stuðning sem 
stendur nýjum skólastjórum til boða fyrsta starfsárið og skoða hvernig sá 
stuðningur nýtist þeim. Allir viðmælendur starfa í sama sveitarfélagi. Reynt 
var að fá heildarmynd af stöðunni með því að ræða við starfsfólk á 
fræðsluskrifstofu, skólastjóra sem bæði hefur hlotið handleiðslu og tekið að 
sér handleiðslu fyrir sveitarfélagið, starfsmann sem sinnir ráðgjöf fyrir 
skólastjóra og að lokum þrjá skólastjóra sem hafa komið til starfa í 
viðkomandi sveitarfélagi á síðustu árum og hlotið handleiðslu. Tekin voru 
hálfopin viðtöl við fólkið til að öðlast skilning á upplifun og reynslu þess af 
handleiðslu og stuðningi sem er í boði fyrir skólastjóra fyrsta starfsárið í 
viðkomandi sveitarfélagi. Rannsóknarspurningin, sem lagt er upp með, er: 
Hver er upplifun skólastjóra af stuðningi sem þeir fá frá sveitarfélaginu 
fyrsta starfsárið þeirra?  

3.1 Aðferð 

Þegar valin er aðferð fyrir rannsókn er ekki bara einhver ein aðferð rétt, 
heldur verður að velja þá aðferð sem hentar rannsóknarefninu sem unnið er 
með (Silverman, 2010). Eigindleg aðferð byggir á upplifun þeirra 
einstaklinga sem taka þátt í rannsókninni. Aðferðin leyfir að hlutirnir séu 
skoðaðir mjög ítarlega og frá mörgum hliðum. 

Tekin voru einstaklingsviðtöl við flesta viðmælendur en í einu viðtalinu 
var rætt við tvo viðmælendur sem unnu á sama stað og sáu báðir um 
handleiðslumál, annar fyrir nýja skólastjóra og hinn fyrir nýja leikskólastjóra 
í viðkomandi sveitarfélagi. Rannsakandi fór á vettvang og ræddi við þátt-
takendur á vinnustað viðkomandi eða á öðrum umsömdum stað þar sem 
hægt var að ræða saman í ró og næði. Viðtölin voru hálfopin þar sem 
tilgangurinn var að fá viðmælendur til að tjá sig um upplifun sína og 
skoðanir. Áður en viðtöl voru tekin voru spurningar mótaðar með ákveðin 
atriði í huga (Lichtman, 2009).  

Eigindlegar rannsóknir eru sprottnar upp úr mannfræði og upp úr 1980 
fara rannsakendur að nota eigindlega aðferðafræði í rannsóknum, m.a. í 
menntakerfinu. Fræðilegar forsendur eigindlegra rannsókna eru að sýna 
fram á að veruleikinn er margbreytilegur og hlutverk rannsakandans er að 



 

26 

túlka þau gögn sem hann aflar í gegnum t.d. viðtöl, vettvangsrannsóknir, 
texta, ljósmyndir og myndbönd (Lichtman, 2009). Eigindleg aðferð byggist á 
því að fá heildræna nálgun á viðfangsefninu í sínu náttúrulegasta umhverfi. Í 
rannsókn minni reyndi ég að nálgast viðfangsefnið á heildrænan hátt með 
því að taka viðtöl, skoða starfslýsingar og annað efni sem til er um störf 
skólastjóra og kynna mér starfsmannastefnu í viðkomandi sveitarfélagi. 

3.2 Tilkynningarskylda  

Samkvæmt reglum um persónuvernd ber rannsakanda skylda til að tilkynna 
rannsókn þegar unnið er með viðkvæmar persónuupplýsingar. Rannsakandi 
tilkynnti rannsóknina til Persónuverndar áður en viðtöl fóru fram. Vinnsla 
með persónuupplýsingar í rannsókn byggir á upplýstu samþykki þeirra sem 
taka þátt í rannsókninni (Persónuvernd, e.d.). Upplýst samþykki er yfirlýsing 
sem einstaklingur gefur af fúsum og frjálsum vilja um að hann sé samþykkur 
vinnslu tiltekinna upplýsinga um sig. Þar kemur fram að hann viti um tilgang 
rannsóknarinnar, hvernig hún fer fram, hvernig persónuvernd sé tryggð og 
að honum sé heimilt að hætta hvenær sem hann vill (Reglur nr. 712/2008 
um tilkynningarskyldu og leyfisskylda vinnslu persónuupplýsinga). Þessi 
þáttur er hluti af sjálfræðisreglunni í siðfræði vísinda en hún gengur meðal 
annars út á það að fá upplýst og óþvingað samþykki fyrir rannsókninni af 
hálfu þátttakenda (Sigurður Kristinsson, 2003). Áður en viðtöl fóru fram var 
útbúið kynningarblað sem sent var öllum viðmælendum þar sem tilgangur 
rannsóknar var kynntur og óskað var eftir samstarfi við viðkomandi. Einnig 
var útbúið skjal þar sem upplýst samþykki er útskýrt og viðkomandi var 
beðinn um að undirrita ef hann væri tilbúinn að taka þátt í rannsókninni. 
Gengið var frá þessum málum áður en viðtöl hófust.  

3.3 Viðmælendur  

Við val á viðmælendum var notað tilgangsúrtak (e. convenience sample) því 
það hentaði tilgangi rannsóknar minnar vel. Tilgangsúrtak er notað þegar 
rannsakandi þarf að velja þátttakendur sem hafa bæði dæmigerða reynslu 
af fyrirbærinu og ódæmigerða (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Þá eru valdir 
viðmælendur sem geta veitt miklar upplýsingar um viðfangsefnið og það er 
einmitt það sem ég var að leita eftir í rannsókninni. Markmiðið með þessari 
rannsókn var að ræða við skólastjóra sem hafa frekar stuttan starfsaldur og 
hafa verið eða eru í handleiðslu eða hafa fengið svipaðan stuðning fyrsta 
starfsárið sitt sem skólastjóri í grunnskóla. Einnig var ætlunin að ræða við 
fræðslustjóra í sama fræðsluumdæmi og viðkomandi skólastjórar starfa í til 
að fá sýn beggja aðila á þann stuðning sem í boði er innan sveitarfélagsins 
og sjá hvort upplifun beggja væri á svipuðum nótum. Leitað var eftir 
sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu og þar í kring sem höfðu ráðið til sín 



 

27 

nýja skólastjóra á síðustu árum og boðið upp á einhvern formlegan stuðning 
fyrir þá. Í upphafi var gert ráð fyrir að tala við fimm til sex skólastjóra og 
síðan að ræða við fræðslustjóra í sömu sveitarfélögum. Jafnframt var gert 
ráð fyrir því að mögulega þyrfti að taka viðtöl við nokkra skólastjóra sem 
starfa í sama sveitarfélaginu ef ekki væri hægt að finna skólastjóra í 
mismunandi sveitarfélögum.  

Vel gekk að finna viðmælendur sem féllu að þeim viðmiðum sem ég 

studdist við og voru tilbúnir í viðtöl. Í leit minni að viðmælendum fékk ég  

upplýsingar um fleiri áhugaverða aðila sem gætu hentað í rannsóknina. 

Þessir viðmælendur voru ekki allir skólastjórar en komu með einhverjum 

hætti að stuðningi við skólastjórana og því varð viðmælendahópurinn 

fjölbreyttari en gert var ráð fyrir í upphafi. Ég hef trú á að betri heildarmynd 

fáist á viðfangsefnið með því að skoða það frá fleiri sjónarhornum. Sigurlína 

Davíðsdóttir (2003) bendir á að gott sé að nota margprófun til að 

niðurstöður séu trúverðugar, margprófun getur meðal annars falið í sér að 

afla upplýsinga frá fleiri en einum aðila. Þar sem allir viðmælendur störfuðu 

í sama sveitarfélagi leitaði ég eftir viðtali við starfsfólk á fræðsluskrifstofu. Í 

ljós kom að þessi mál væru á höndum tveggja sérfræðinga og því fékk ég 

viðtal við þá báða. 

3.4 Kynning á viðmælendum 

Viðmælendur voru sjö á aldrinum frá fertugu upp í rúmlega sextugt. Þeir 

starfa allir innan skólakerfisins og hafa starfað í töluverðan tíma. Allir vinna 

hjá sama sveitarfélaginu á höfuðborgarsvæðinu en starfa í mismunandi 

skólahverfum. Rætt var við fjóra skólastjóra, einn skólastjóraráðgjafa og tvo 

starfsmenn sem koma að stuðningi við skólastjóra í viðkomandi 

sveitarfélagi. 

Í þessum kafla verður gerð stutt grein fyrir hverjum viðmælanda fyrir sig. 

Þeir skólastjórar, sem rætt var við, höfðu allir fengið handleiðslu fyrsta 

starfsárið sitt hjá sveitarfélaginu. Aðrir sem rætt var við komu að stuðningi 

við skólastjóra með einhverjum hætti. Einn kemur að ráðgjöf fyrir 

skólastjóra, tveir bera ábyrgð á handleiðslu og sjá um að koma henni af stað 

þegar nýir skólastjórar eru ráðnir til starfa og sá þriðji er skólastjóri sem 

hefur tekið að sér fyrir hönd sveitarfélagsins að vera mentor fyrir nýja 

skólastjóra. Fyrst verður gerð grein fyrir skólastjórunum en þeir heita Dísa, 

Þór, Sara og Rafn. Síðan er gerð grein fyrir skólastjóraráðgjafanum sem 

heitir Ási og að lokum er gerð grein fyrir þeim sem starfa á vegum 

sveitarfélagsins en þær heita Ólöf og Elfa.  
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Dísa er skólastjóri, hún er grunnskólakennari að mennt en hefur einnig lokið 

meistaranámi í stjórnun menntastofnana. Hún starfaði sem kennari í mörg 

ár, síðan deildarstjóri í stuttan tíma en tók þá við aðstoðarskólastjórastöðu 

sem hún gegndi í mörg ár. Nú starfar hún sem skólastjóri í grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu og hefur starfað í stuttan tíma.  

 

Þór er skólastjóri, hann er grunnskólakennari að mennt og vann við kennslu 

í yfir 20 ár. Hann er með meistarapróf. Áður starfaði hann bæði sem 

deildarstjóri og aðstoðarskólastjóri í stuttan tíma. Nú starfar hann sem 

skólastjóri í frekar litlum skóla á höfuðborgarsvæðinu og hefur starfað þar í 

nokkur ár.  

 

Sara er skólastjóri, hún er grunnskólakennari að mennt og hefur unnið í 

grunnskóla í yfir 20 ár. Fyrstu árin vann hún sem kennari, síðan sem 

stigsstjóri, þá sem deildarstjóri og að lokum sem skólastjóri og hefur starfað 

sem slíkur í einhvern tíma. Hún starfar í meðalstórum skóla á 

höfuðborgarsvæðinu og hefur starfað í nokkur ár. Hún hefur lokið 

meistaranámi í stjórnun menntastofnana. 

 

Rafn er skólastjóri sem hefur tekið að sér handleiðslu fyrir hönd 

sveitarfélagsins fyrir nýja skólastjóra þegar þeir koma til starfa. Á sínum 

tíma, þegar hann kom til starfa hjá sveitarfélaginu, fékk hann handleiðslu og 

hefur því verið báðum megin við borðið. Hann er grunnskólakennari að 

mennt með meistarapróf frá erlendum háskóla. Hann starfaði lengi sem 

aðstoðarskólastjóri áður en hann tók við skólastjórastöðunni. Hann starfar í 

meðalstórum skóla á höfuðborgarsvæðinu og hefur starfað í mörg ár. 

 

Ási starfar við ráðgjöf fyrir skólastjóra en hann starfaði innan skólakerfisins í 

mjög langan tíma, fyrst sem kennari og síðan sem skólastjóri í yfir tuttugu ár 

í frekar stórum skóla. Hann hefur langa reynslu að baki sem stjórnandi á 

höfuðborgarsvæðinu sem hann telur að komi að góðum notum við 

ráðgjöfina.  

 

Ólöf sér um starfsmannamál hjá sveitarfélagi og sér til þess að nýir 

skólastjórar í grunnskólum fái handleiðslu. Hún er kennari að mennt með 

framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og sérkennslu. Hún sér til þess að 

formlegur samningur sé gerður til að handleiðslan fari örugglega af stað. 

Hún hefur starfað lengi að starfsmannamálum í viðkomandi sveitarfélagi. 
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Elfa hefur lokið framhaldsnámi í náms- og starfsráðgjöf. Einnig hefur hún 

lokið diplómanámi í starfsmannastjórnun. Elfa kemur einnig að 

starfsmannamálum hjá sama sveitarfélagi og Ólöf. Hún hefur starfað að 

mannauðsmálum í mörg ár hjá sveitarfélaginu og kemur einnig að 

handleiðslumálum. Rætt var við Elfu og Ólöfu saman í einu viðtali þar sem 

þær sjá báðar um þessi mál hjá fræðsluskrifstofunni og hafa séð um þau 

síðan handleiðsla var tekin upp árið 2004. 

3.5 Gagnaöflun 

Viðtöl eru mikilvæg í gagnaöflun í eigindlegum rannsóknum en þau fela í sér 
að upplýsinga er aflað með beinum orðaskiptum (Helga Jónsdóttir, 2003). 
Ég valdi að nota viðtöl í minni rannsókn því ég tel það vera öflugustu leiðina 
til að fá þær upplýsingar sem ég er að leita eftir. Tekin voru hálfopin viðtöl 
en þau eru algengasta aðferð við gagnaöflun í eigindlegri rannsókn. Þá er 
umræðuefni ákveðið fyrirfram en síðan ræðst það í samtalinu hvert innihald 
samræðnanna verður (Helga Jónsdóttir, 2003). Samskipti í hálfopnum 
viðtölum eru talin vera persónulegri en í stöðluðum viðtölum sem eru með 
fyrirfram ákveðnum spurningum, einnig er talið að hægt sé að ná meiri 
dýpt. Þá er hægt að skoða málið frá ólíkum sjónarhornum til að fá sem 
besta mynd af því (Kvale og Brinkmann, 2009).  

Viðtölin voru mislöng, frá 45 mínútum upp í 65 mínútur. Eitt viðtal skar 

sig úr en það var aðeins um 30 mínútur því viðmælandinn hafði mikið að 

gera og gat ekki gefið sér lengri tíma. Lagt var upp með að nota opnar 

spurningar til að ná sem best fram upplifun skólastjóra og annarra 

viðmælenda á þeim stuðningi sem sveitarfélögin veita nýjum skólastjórum. 

Rannsakandi fékk líka skriflegar upplýsingar frá sumum viðmælendum. Sem 

dæmi má nefna afrit af samningi sem gerður er milli handleiðara og þess 

sem nýtur handleiðslu.  

Þegar viðtöl eru tekin skiptir miklu máli að virðing sé borin fyrir 

viðmælendum og þeir geti treyst því að rannsakandi fari vel með þær 

upplýsingar sem hann öðlast (Helga Jónsdóttir, 2003). Ef árangur á að nást 

með viðtalinu þarf rannsakandi að beita virkri hlustun, hlusta á það sem 

sagt er og gert (Kvale og Brinkmann, 2009). Lögð var áhersla á að nota virka 

hlustun því þegar hún er notuð er rannsakandi að hjálpa viðmælanda að sjá 

hlutina í skýrara ljósi með því að tjá viðmælanda skilning sinn á því sem rætt 

var um.  
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3.6 Úrvinnsla 

Gagnagreining viðtalanna var gerð með hefðbundnu sniði úrvinnslu 
eigindlegra gagna, það felur almennt í sér að lykla gögn og leita að þema 
sem hægt er að nota (Lichtman, 2009). Þetta felur í sér að lykilþemu voru 
fundin þegar öll viðtöl höfðu verið afrituð og rannsakandi hafði greint 
gögnin. Tilgangur greiningar var að flokka og draga saman aðalatriði sem 
hægt er að nota og sía út það sem ekki á að nota. Aðalatriðin eru svo tengd 
við viðfangsefni rannsóknarspurningarinnar. 

Viðtölin voru hljóðrituð að fengnu samþykki þátttakenda og síðan afrituð 
orðrétt. Eftir viðtölin voru gerðar greinargóðar lýsingar á vettvangi og 
viðmælendum. Eftir fyrsta viðtal hófst gagnagreining og úrvinnsla en 
Lichtman (2009) segir að það eigi að byrja strax að greina gögnin en ekki 
bíða eftir að öllum viðtölum sé lokið, því greining gagna er langt ferli og það 
þarf að lesa þau oft yfir. Fyrst las rannsakandi yfir hvert viðtal, síðan var það 
lyklað, túlkað og teknar út þær upplýsingar sem rannsakandi taldi 
mikilvægastar. Sett var upp skema á stórt blað þar sem helstu þemu voru á 
lóðrétta ásnum en viðmælendur á þeim lárétta, síðan var fyllt inn á blaðið 
jafnóðum úr þeim viðtölum, sem var lokið, það sem fram kom hjá hverjum 
og einum og rannsakandi mat að væri mikilvægt. Þetta yfirlitsblað var svo 
notað til að fá heildarmynd af niðurstöðunum. Horft var til þeirra þátta sem 
sameiginlegir voru í viðtölunum og tengdust rannsóknarspurningunni, 
einnig voru skoðaðir þeir þættir sem aðgreindu upplifun viðmælenda. Við 
greiningu gagnanna var reynt að draga fram viðhorf viðmælanda til þess 
stuðnings sem nýjum skólastjórum stendur til boða, einnig var reynt að 
draga fram hvernig sá stuðningur hafi nýst og hvort hann sé talinn nægur. 
Til að hægt væri að meta stuðninginn voru viðmælendur spurðir út í 
undirbúning sinn fyrir starfið. Með þeim upplýsingum var hægt að skoða 
þörf þeirra fyrir stuðning. 

3.7 Réttmæti 

Réttmæti rannsóknarniðurstaðna í eigindlegum rannsóknum byggir að 
einhverju leyti á því hvernig framsetning niðurstaðna tekst hjá rannsakanda. 
Þegar eigindleg rannsókn er framkvæmd er rannsakandinn þungamiðja 
rannsóknarinnar og þarf að huga að hlutdrægni og varast að taka afstöðu 
sem gæti haft áhrif á rannsókn og niðurstöður (Lichtman, 2009). Til að 
tryggja réttmæti rannsóknar þarf rannsakandi að gera sér grein fyrir eigin 
reynslu og skoða hvaða hagsmuni hann hafi af rannsókninni. Einnig er gott 
að gera athafnir og ákvarðanir, sem snúa að rannsókninni, sem 
gegnsæjastar (Helga Jónsdóttir, 2003). Rannsakandi hefur verið starfandi í 
handleiðsluhópi síðan hann hóf störf sem stjórnandi í grunnskóla og hefur 
jákvæða reynslu af slíkum stuðningi. Eftir að hafa upplifað handleiðslu á 
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jákvæðan hátt vill rannsakandi kynna sér hvaða reynslu aðrir hafa af 
handleiðslu og hvernig hún nýtist nýjum stjórnendum þegar þeir koma til 
starfa. Ítarleg, fræðileg og tæmandi gögn eru talin vera undirstaða 
réttmætis í eigindlegum rannsóknum. Beinar tilvitnanir í rannsóknargögn 
auðvelda utanaðkomandi að átta sig á réttmæti rannsóknarinnar (Helga 
Jónsdóttir, 2003). Rannsakandi reyndi að láta rödd viðmælenda koma sem 
mest fram í textanum til að þeirra orð og hugmyndir kæmu skýrt fram. 
Lesandinn verður að trúa að rannsakandinn hafi sigtað allt það mikilvægasta 
úr gögnunum og lagt það fram með trúverðugum hætti (Sigurlína 
Davíðsdóttir, 2003).  

3.8 Siðferðileg atriði 

Rannsóknir þurfa að uppfylla ákveðnar siðferðilegar kröfur og siðferðileg 
gildi og eru fjórar reglur sem allir þurfa að fara eftir en þær eru: 
sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og réttlætisreglan. Eins 
og áður segir gengur sjálfræðisreglan út á að fá upplýst samþykki frá 
viðmælendum og í skaðleysisreglunni felst að forðast að valda 
þátttakendum skaða (Sigurður Kristinsson, 2003). Réttur þátttakenda skal 
ávallt vera virtur og þátttakendur mega draga sig úr rannsókninni hvenær 
sem er. Þegar rannsóknin var kynnt fyrir þátttakendum var þeim sagt að 
þeir þyrftu ekki að svara öllum spurningum ef þeir vildu það ekki, eins gætu 
þeir dregið sig út úr rannsókninni hvenær sem er, þetta var svo endurtekið 
áður en viðtölin byrjuðu.  

Velgjörðarreglan gengur út á að láta sem best af sér leiða og er það 
skylda okkar rannsakenda að framkvæma einungis þær rannsóknir sem eru 
til hagsbóta. Að lokum er það réttlætisreglan sem gengur út á sanngjarna 
dreifingu gæða. Það er síðan alltaf matsatriði hvaða regla vegur þyngst 
(Sigurður Kristinsson, 2003). Við framkvæmd rannsóknarinnar hafði ég  
þessar reglur í brennidepli. Vörslu trúnaðarupplýsinga fylgir trúnaðarskylda 
gagnvart þátttakendum og gæta þarf fyllstu varkárni þegar unnið er með 
persónuupplýsingar (Sigurður Kristinsson, 2003).  

Stjórnendum var heitið trúnaði og þeim sagt að nöfnum þeirra yrði 
breytt til að ekki sé hægt að rekja þau eða aðrar persónulegar upplýsingar 
til þeirra. Ekki hafa margir nýir skólastjórar komið til starfa á undanförnum 
árum í sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu. Því var mikil áhersla lögð á 
að ekki væri hægt að rekja við hvern var rætt.  Allar upplýsingar og öll gögn 
frá þátttakendum sem rannsakandi fékk, hvort sem það var í viðtalinu eða 
eftir það, voru gerð órekjanleg. Því er til dæmis nafn sveitarfélags afmáð 
þegar vitnað er í skilgreiningar eða annað á þess vegum. 

Sigurður Kristinsson (2003) bendir á að hver maður eigi rétt á friðhelgi og að 

það sem hann hefur trúað öðrum fyrir fari ekki lengra án hans samþykkis. 
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Fram kemur hjá Lichtman (2009) að rannsakendur hafi skyldum að gegna 

gagnvart fólki sem veitir þeim upplýsingar í rannsókn og að þátttakendur 

séu jafn mikilvægir og rannsóknin sjálf. Einnig nefnir Lichtman (2009) að 

þeir sem skipuleggja rannsókn ákveða hvaða upplýsingum er safnað og að 

túlkun þeirra á niðurstöðum getur litast af þeirra eigin þekkingu, bakgrunni 

og reynslu. Því er mikilvægt að rannsakandi geri sér grein fyrir eigin 

hugmyndum og afstöðu í tengslum við rannsóknina áður en lagt er af stað. 

Tilgangur rannsóknarinnar var skýr frá upphafi en það var að kanna hvaða 

stuðningur stæði skólastjórum til boða þegar þeir koma nýir til starfa. 

Rannsakandi hefur unnið í skólum þar sem nýir skólastjórar koma til starfa, 

því var þetta mál honum hugleikið. Til að reyna að koma í veg fyrir að 

túlkunin væri einsleit og lituð af eigin reynslu setti rannsakandi allar helstu 

upplýsingar á stórt blað eins og áður hefur verið lýst þar sem allt það 

jákvæða og neikvæða við handleiðslu og stuðning kom fram. Þessi aðferð 

auðveldaði rannsakanda að fá heildarsýn á málið.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu atriðum sem komu fram í 

viðtölum við skólastjóra og aðra viðmælendur. Niðurstöðum 

rannsóknarinnar verða gerð skil í þremur flokkum en það eru þeir flokkar 

sem rannsakandinn vann úr gögnunum. Flokkarnir eru eftirfarandi: 

undirbúningur skólastjóra fyrir starfið, starf skólastjóra og stuðningur við 

skólastjóra. Til að fá betri heildarmynd og dýpt er einnig stuðst við skrifleg 

gögn sem viðkomandi fékk í viðtölunum. Til að virða nafnleynd og trúnað 

við þátttakendur eru hvorki þeir né skólarnir, sem þeir starfa við, nefndir 

réttum nöfnum í kaflanum. Nöfn þátttakenda endurspegla ekki endilega kyn 

þeirra.  

4.1 Undirbúningur skólastjóra fyrir starfið 

Skólastjórar eru misvel undirbúnir þegar þeir koma til starfa og þurfa þar af 

leiðandi mismikinn stuðning er þeir hefja störf. Þegar viðtölin voru tekin við 

skólastjórana var grafist fyrir um þá reynslu og þau störf sem þeir telja að 

hafi mótað sig og undirbúið fyrir skólastjórastarfið. Með því að skoða 

undirbúninginn taldi rannsakandi að hægt væri að greina betur hvaða 

stuðning skólastjórar telja sig þurfa til að ná tökum á starfinu. Þekking og 

reynsla er nauðsynleg til að geta haft yfirsýn og leyst þau fjölmörgu mál sem 

upp koma og þarf að sinna til að skólastarf verði farsælt. Þeir skólastjórar, 

sem tóku þátt í rannsókninni, höfðu allir unnið við stjórnun í grunnskóla 

áður en þeir tóku við skólastjórastöðunni. Í grunninn eru þeir menntaðir 

kennarar og höfðu allir mikla reynslu af kennslu áður en þeir breyttu til og 

fóru yfir í stjórnun. Bæði Dísa og Þór höfðu unnið sem deildarstjórar og 

aðstoðarskólastjórar, Rafn hafði starfað sem aðstoðarskólastjóri en Sara 

sem stigsstjóri og deildarstjóri. Þau töluðu öll um að sú vinna hefði 

undirbúið þau að einhverju leyti fyrir þetta nýja starf.  

Sara hafði frá upphafi ákveðna sýn á skólastarf og hefur vitað í hvaða átt 

hún hefur viljað stefna. Hún hefur starfað í skólum sem kenna í anda þeirrar 

stefnu er hún aðhyllist. Stefnan felur í sér fjölbreytta kennsluhætti, 

aldursblöndun, þemakennslu og teymisstarf kennara. Á ákveðnum 

tímapunkti upplifði hún vanþekkingu á einum þætti hugmyndafræðinnar 

sem hún vildi bæta áður en hún færi að sækja um stöður sem skólastjóri. 
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Hún réði sig í skóla sem starfaði eftir þeirri hugmyndafræði. Þar öðlaðist 

hún þá þekkingu og reynslu sem hún var að sækjast eftir. Í kjölfarið sótti 

hún um skólastjórastöðu úti á landi sem hún fékk. Þar starfaði hún í nokkur 

ár áður en hún tók við þeirri stöðu sem hún gegnir núna.  

Þór starfaði sem stjórnandi í tveimur skólum áður en hann tók við sem 

skólastjóri, í öðrum sem deildarstjóri en aðstoðarskólastjóri í hinum. Honum 

fannst það vera ómetanleg reynsla að hafa verið í stjórnunarteymi í báðum 

þessum skólum. Þar fékk hann mikla reynslu á ákveðnum sviðum stjórnunar 

en tók þó fram að hann hefði ekki fengið neina þjálfun í fjármálum. Hans 

hlutverk var meira að sjá um fagstarfið.  

Það er ekki bara reynsla úr starfi sem getur búið fólk undir að taka við 

nýju starfi heldur leikur nám þar stórt hlutverk. Dísa og Sara hafa báðar 

lokið meistaranámi frá Háskóla Íslands af námsbrautinni Stjórnun 

menntastofnana. Sara lýsir því svona: „Mér datt nú ekkert í hug að verða 

skólastjóri fyrr en ég fór í þetta nám … fyrr datt mér það ekkert í hug, ég var 

deildarstjóri.“ 

Dísa tekur aðeins annan pól í hæðina en hún var starfandi 

aðstoðarskólastjóri á meðan hún var í náminu. Fram kom hjá henni að hún 

hafði nýtt námið til að skoða hvernig stjórnandi hún vildi verða. Þá sagði 

hún: 

Úr mastersnáminu mínu kom þessi faglega sýn sem ég vil hafa. 

Ég mótaði hana þar, ég las alveg heilan helling. Ég mótaði minn 

stjórnunarstíl þar, hvernig ég vil gera. Ég fann hugmyndirnar 

þar og las um alls konar stjórnunarstíla. Með því að lesa þar og 

prófa það svo áfram í aðstoðarskólastjórastarfinu. Svo núna að 

reyna að praktísera þær enn þá betur, þar finnst mér ég fá 

þessa sýn. Hvert vil ég stefna, hvaða hugmyndir ég hef um 

skólastarf. 

Þetta er í takt við það sem Ási minntist á en hann sagði að það væri  orðið 

miklu flóknara að taka við skólum nú en áður. Nú þyrftu skólastjórar að hafa 

sýn en áður hafi oft dugað að vera góður kennari.Núna dugir það skammt. 

Hann sagði: „Skólastjórinn verður að læra sýnina því fæstir eru með hana 

meðfædda.“ Hann telur að skólastjóri þurfi líka að læra margt annað því 

rekstur og stefnumörkun er orðin stór hluti af starfinu.  

Þór lauk meistaranámi í stjórnun frá Bifröst. Hann taldi námið nýtast vel 

en nefndi jafnframt að lífsreynslan væri besti undirbúningurinn, það að hafa 

starfað í skólakerfinu í langan tíma og kennt mörgum börnum. Einnig taldi 
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hann reynsluna af því að vera í félagsstarfi fyrir hönd fagfélags hafa nýst sér 

vel: „Það er náttúrulega rosalega góður undirbúningur, þá ertu kominn með 

alls konar lykla í hendurnar.“  

Skólastjórarnir töldu sig allir vera vel undirbúna þegar þeir komu til 

starfa en bæði Dísa og Þór ráku sig á að þau höfðu ekki alla þá þekkingu, 

sem nauðsynleg er, til að geta tekist á við hluta þeirra verkefna sem komið 

hafi inn á borð til þeirra. Þau hafa því stundum orðið að leita til annarra eftir 

aðstoð, eða eins og Dísa sagði, þá var það oft bara samræðan sem hún 

þurfti. Einnig rak hún sig á að hana vantaði þekkingu á fjármálum. Hún hafði 

í rauninni ekkert þurft að velta fyrir sér fjármálum þegar hún var 

aðstoðarskólastjóri, þá þurfti hún bara að vita hvort það var til peningur til 

útgjalda eða ekki. Þar sem slíka þekkingu skorti reyndust fjármálin Dísu erfið 

til að byrja með. Það sama kom fram hjá Þór, hann hafði ekki þurft að koma 

að fjármálunum á gömlu vinnustöðunum sínum. Þar sem Þór hafði ekki 

þekkingu eða áhuga á fjármálum leitaði hann til fræðsluskrifstofu eftir 

aðstoð ef eitthvað var og prófaði sig svo áfram. Hann sagði: 

Ég er ekki ennþá kominn með fjármálin á hreint. Ég kann ekkert 

í fjármálum, veit bara að það sem ég hef komið að hefur komið 

út í plús. Ég skil plús og mínus og nota ekki sömu krónuna 

tvisvar. 

Þór sagði að hann hefði ekki gaman af fjármálum og „fengi ekki kikk út úr 

þeim“ en hann vill leggja áherslu á að skólinn sé vel rekinn og orðspor hans 

sé gott og það hefur tekist að hans sögn. 

 Rafn taldi sig líka vera vel undirbúinn fyrir skólastjórastarfið en svo kom í 

ljós að það voru ýmsir þættir sem hann hafði aldrei komið nálægt í gamla 

starfinu. Það voru aðallega „rekstarmálin“ sem hann þekkti ekki vel og 

nefndi sem dæmi fjármál og fjárhagsáætlun fyrir skólann. Fyrst eftir að 

hann tók við starfinu saknaði hann þess stundum að geta ekki „hlaupið í 

skjól“ eins og hann gat þegar hann starfaði sem aðstoðarskólastjóri og hafði 

skólastjóra sem hann gat leitað til. Hann taldi sig þó vera heppinn því á nýja 

staðnum var gott starfsfólk sem bjó yfir þeirri þekkingu sem hann vantaði 

og gat stutt hann til dæmis með fjármálin. Sara stendur betur að vígi en hin 

því hún hefur reynslu af því að starfa sem skólastjóri í öðru sveitarfélagi og 

kemur því inn í starfið með mikla þekkingu og reynslu.  

Ólöf og Elfa, starfsmenn sveitarfélagsins, telja að skólastjórar séu yfirleitt 

vel undirbúnir þegar þeir koma til starfa, með góða menntun og oft með 

einhverja stjórnunarreynslu úr fyrra starfi. Þær telja þó að flestir nýir 
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skólastjórar, sem ráðnir eru til starfa, hafi litla reynslu af fjármálum og sumir 

hafi einnig lítinn áhuga á þeim en það eigi þó ekki við um alla. Fram kom hjá 

Ólöfu að lítið væri um kennslu í fjármálastjórnun í námi skólastjóra. Þó væri 

fjármálastjórnun mikilvægur þáttur í starfi þeirra og vægi hans hefði aukist á 

síðustu árum vegna niðurskurðar. Hún benti jafnframt á að nú væri allt sem 

tengdist fjármálum skólanna orðið gegnsærra en það var fyrir nokkrum 

árum. Einnig sagði hún að nú væri krafa frá sveitarfélaginu að skólastjórar 

væru meðvitaðir um fjárhagsstöðu skólans og að á undanförnum árum 

hefðu þeir þurft að gæta mikils aðhalds í rekstri vegna niðurskurðar.  

4.2 Störf skólastjóra 

Það er ekki bara undirbúningur skólastjóranna sem skiptir máli þegar 

stuðningur er skoðaður því störf þeirra eru misjöfn milli skóla. Þótt störfin 

séu í grunninn þau sömu alls staðar eru verkefnin ólík og mismunandi mál 

sem geta komið upp. Skólastjórarnir, sem tóku þátt í rannsókninni, voru 

sammála um að starfið væri krefjandi en um leið fjölbreytt og áhugavert. 

Starfslýsingar eru til í flestum skólunum en misjafnt er hvort þær eru nýttar 

eða ekki. Verkefnum virtist oft dreift eftir því hvar styrkleiki hvers og eins 

stjórnanda liggur. Ekkert eitt stuðningsúrræði dugar fyrir alla þar sem bæði 

störfin og sá grunnur, sem þeir hafa, eru misjöfn. Skólastjórar fundu þörf 

fyrir fjölbreyttan stuðning til að bregðast við þeim ólíku aðstæðum og 

málum sem upp komu í starfinu. Með því að skoða störf skólastjóra og 

misjafnar áherslur er hægt að sýna fram á þörf þeirra fyrir fjölbreyttan og 

einstaklingsmiðaðan stuðning. 

Þór telur sig vera faglegan leiðtoga í sínum skóla. Hann er með gott fólk 

með sér í stjórnunarteymi skólans sem er sterkt á öðrum sviðum en hann. 

Stjórnendur í teyminu skipta með sér verkefnum eftir því hvar styrkurinn 

liggur. Hann telur að þau „bæti hvert annað upp“. Hann er með sterka 

skoðun á því hvernig hann vill sjá starfið í skólanum. Þór fylgist vel með því 

til að sjá hvort unnið sé eftir þeirri stefnu sem lagt var upp með og skólinn 

hefur gefið út að hann starfi eftir. Þór vill sjá stefnuna endurspeglast í því 

sem starfsfólkið gerir. Eins og hann sagði:  

Ég vil framkvæma það sem ég er að boða, það verður að sýna í 

verki það sem þú ert að leggja áherslu á og vera hvetjandi … 

mér finnst mesta áskorunin vera að halda menningunni og mér 

finnst það enn þó svo það gangi ágætlega … menningunni og 

því sem maður leggur upp með.  
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Hann leggur áherslu á að allir í skólanum stefni í sömu átt og að skútan sigli 

eins og lagt var upp með. Þetta telur hann vera mestu áskorun allra 

skólastjóra, hvort sem þeir eru nýir eða hafa starfað í langan tíma.  

Þegar Rafn kom til starfa tók hann markvissa ákvörðun um að „ráðast 

ekki strax“ í þær breytingar sem hann vildi sjá heldur staldra við og bíða. 

Hann vildi hlusta á starfsfólkið og kynnast þeirri menningu sem var ríkjandi í 

skólanum. Hann lét þó fólkið vita hvaða væntingar hann hafði til starfsins til 

að það vissi hvert hann vildi stefna með skólann. Rafn segist ekki enn hafa 

komið öllum breytingum á en þó hafi miklar breytingar orðið á skólahaldinu 

eftir að hann kom til starfa, eins og hann sagði: „Það hefur orðið mikil 

skólaþróun en það hefur tekið tíma eins og allar góðar breytingar.“ Hann 

sagði að mörg verkefni hefðu náð fótfestu í skólastarfinu eftir að hann kom 

til starfa og má þar nefna byrjendalæsi. Skólinn tekur einnig þátt í 

samstarfsverkefni með erlendum skólum. 

Dísu finnst starfið skemmtilegt og ánægjulegt að geta komið og „sett sín 

fótspor“ á það sem verið er að gera í skólanum. Hún talar um að mikið sé að 

gera og hún hafi orðið að forgangsraða verkefnum. Mikill tími fer í 

starfsmannamál og það sem hefur reynst henni erfiðast í starfi er þegar 

starfsfólk reynir að ná sínu fram með „fýlustjórnun“ eins og hún sagði:  

Það að halda í sannfæringu mína og fara ekki í meðvirkni, þú 

veist, taka það ekki nærri mér þegar fólk snýr upp á sig. Ég hef 

þurft að kalla fólk til mín og segja: veistu ég vil ekki svona 

samskipti. Þá hættir fólk bara að láta svona því þetta fréttist. 

Dísa vill hafa allt uppi á borðum og ræða málin af hreinskilni en hún telur að 

starfsfólkið hafi verið að prófa hversu staðföst hún væri og hvernig hún 

myndi bregðast við mótlæti. 

Það er greinilegt að starfsmannamálin taka mikinn tíma og geta reynst 

skólastjórum erfið. Sara kom líka inn á að mikill tími færi í starfsmannamál. 

Eins fer mikill tími í að sinna innra starfi skólans en hún vill fá starfsfólkið til 

að vinna eftir stefnu skólans og bæta skólastarfið. Innra starfið og 

starfsmannamálin tengjast að miklu leyti hjá henni. Hún er að vinna í því að 

láta starfsfólkið fylgja þeim ferlum sem voru til staðar þegar hún kom til 

starfa en ekki var unnið eftir. Eitt af því er að fá starfsfólkið til að grípa strax 

inn í málin áður en þau verða of stór. Eins og hún sagði: 

Ég sá að snjóboltinn var búinn að rúlla lengi, hann var orðinn 

risastór og hérna það er mín reynsla og það sem ég hef haft að 

leiðarljósi, taktu snjóboltann þegar hann er lítill, meðan þú 
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getur haldið utan um hann, taktu hann þá … þegar hann er 

orðinn svona risastór þá rúllar hann bara eitthvert.  

Með þetta að leiðarljósi reynir Sara að fá starfsfólkið til að vinna eftir ferlum 

varðandi hegðunarvanda nemenda. Hún vill láta reyna á allt ferlið áður en 

vandamálunum „er hent“ inn til hennar. Hún segir að meðan ekki sé unnið 

eftir ferlinu séu engar líkur á að það virki.  

Þó mikill tími fari í starfsmannamál eru önnur mál sem þarf að sinna og 

þau eru oft ekki síður tímafrek. Þór telur að mestur tíminn hjá honum fari í 

alls konar fundi og teymisvinnu vegna barna og fjölskyldna þeirra. Einnig fer 

mikill tími í að fylgja eftir persónulegum málum barnanna. Hann telur að 

stjórnendur eigi að vera fyrirmyndin. Þeir þurfi að sýna starfsfólkinu hvernig 

talað er við foreldra og nefnir sem dæmi að fara ekki í vörn þótt verið sé að 

ræða viðkvæm mál heldur vera málefnalegur og geta litið í eigin barm ef 

þess þarf. Dísa er á sama máli og telur mikinn tíma fara í samskiptamál bæði 

tengd nemendum og ekki síður starfsfólki. Einnig upplifir hún að það fari 

mikill tími í að svara tölvupósti. Reyndar svo mikill að hún ákvað að hætta 

að svara tölvupósti fyrst á morgnana til að morgunninn færi ekki allur í að 

sinna þessu viðfangsefni. Hún tók upp þá vinnuvenju að skoða tölvupóstinn 

á sunnudögum og flokka hann til að geta byrjað vikuna á rólegan hátt. Rafn 

er á sama máli og hinir og telur mikinn tíma fara í samskipti, einnig að svara 

tölvupósti, stefnumótunarvinnu og að bregðast við málum sem koma upp í 

daglegu starfi. Hann vill hafa opið inn á skrifstofu til að starfsfólk geti leitað 

til hans með málefni, sem þarfnast úrlausnar, eða fyrirspurnir, hann vill vera 

til staðar fyrir starfsfólkið. 

Þótt mikið sé að gera og mörg verkefni sem þarf að sinna er ekki 

samasemmerki á milli þess í hvaða verkefni skólastjórar verja miklum tíma 

og þeirra verkefna sem þeir myndu vilja verja tímanum í. Þór hefði áhuga á 

að eyða meiri tíma í kennslumálin því þau eru hans sterka hlið. Hann myndi 

einnig vilja hafa tíma til að fylgjast með kennurum í kennslu til að geta 

leiðbeint þeim. Þór leggur mikla áherslu á að starfsfólk þrói sig í starfi og sé 

stöðugt að reyna að bæta sig. Það gerir hann með því að hvetja fólk til að 

velja sér viðfangsefni sem það vill ná betri árangri með og vinna markvisst 

að því.  

Áhugi Dísu beinist að öðrum þætti en hún hefur áhuga á að eyða meiri 

tíma með nemendum. Hennar leið að því var að byrja veturinn á því að taka 

á móti nemendum á ganginum á morgnana þegar þeir koma í skólann. 

Einnig leggur hún áherslu á „að fara á stofugang“ en þá fer hún inn í 

kennslustundir hjá kennurum og fylgist með því sem er að gerast. Dísa 
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nefndi að kennurum hafi þótt þetta skrýtið til að byrja með en þeir hafi 

vanist því. Hún vildi hafa meiri tíma í þannig verkefni en þegar mikið er að 

gera er þetta ekki í forgangi. Rafn vill einnig eyða meiri tíma með 

nemendum en hann lagði líka áherslu á geta leiðbeint kennurum. Hann 

hefur verið að vinna í samstarfsverkefni sem fól í sér að fara inn í 

kennslustundir og fylgjast með kennurum í kennslu til að geta leiðbeint 

þeim og hrósað. Rafn hefur markvisst notað þá aðferð að fara inn í 

kennslustund og fylgjast með kennslu fyrir starfsmannaviðtöl. Það gerir 

hann til að auðvelda samtalið því hann telur þá þekkingu, sem hann fær 

með því að fylgjast með kennurum í raunaðstæðum, hjálpa sér að taka á 

málum sem upp koma. Sara er að vinna að öðrum málum en Dísa og Rafn, 

hún vill nota tímann í að samstilla hópinn. Hún sagði að mörg skemmtileg 

verkefni væru í gangi í skólanum en það vantaði að samstilla 

kennarahópinn, að allir séu að gera hlutina á sama tíma. Sara vill líka leggja 

áherslu á að það eigi að vera gaman í skólanum og börnin upplifi að þau vilji 

ekki missa af honum, það sé alltaf eitthvað fram undan sem þau hlakki til að 

gera. 

Af orðum skólastjóra að dæma er greinilega misjafnt hvað þeir vilja 

leggja áherslu á í starfi og í hvað þeir verja tímanum. Þeir virðast þó allir 

eiga sammerkt í því að mikið er að gera og mörgum verkefnum þarf að 

sinna sem krefjast ólíkrar þekkingar og færni. Ólöf, starfsmaður 

sveitarfélagsins, tekur undir með skólastjórunum og telur að almennt sé 

mikið álag á þeim og miklar kröfur gerðar til þeirra, bæði í sambandi við 

skýrslugerð og starfsmannahald. Það sem hún telur skipta miklu máli er að 

skólastjórar eru svo nálægt vettvangi og það getur tekið upp mikið af þeirra 

vinnutíma. Þeir eru að taka á málum sem koma upp í daglegri stjórnun en 

þar á meðal eru mál einstakra nemenda, foreldra, starfsmanna eða annarra 

sem tengjast skólanum. Eins og hún segir: „Það sem er hin eiginlega 

stjórnun, hún víkur oft fyrir öðru … að vera að afgreiða mál frá klukkutíma 

til klukkutíma.“ Elfa er sammála henni og minntist á að það væri væntanlega 

enginn forstjóri í neinu fyrirtæki af svipaðri stærð og grunnskóli er sem er 

með þetta allt saman. Það er að vera allt í senn fjármálastjóri, starfsmanna-

stjóri, leiðtogi og sjá um daglegan rekstur á húsnæði.  

Skólastjórarnir voru sammála því að mikið álag væri á þeim en Þór telur 

að þó það sé mikið álag á skólastjórum sé það kannski ekkert meira en í 

öðrum starfsstéttum. Hann talar um að fólk þurfi að læra á eðli málanna, 

læra hvernig á að taka á hlutunum og gera þá. Þór telur að það geti tekið 

allt að fimm, sex ár að verða góður skólastjóri. Eins og hann segir: „Þetta er 

skemmtileg vinna en hún er klikkuð.“ Hann er oft í vinnunni til klukkan átta 

á kvöldin og kemur einnig í vinnuna um helgar en segir að öðruvísi nái hann 
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ekki að sinna starfinu. Hann kvartar ekki undan þessari löngu viðveru því 

þetta sé skemmtilegt og hann þoli mjög mikið álag. Rafn talar líka um 

langan vinnudag og telur að það fylgi því mikið áreiti að vera skólastjóri. 

Hann upplifir ekki að það hafi orðið neitt auðveldara með árunum því alltaf 

sé verið að beina nýjum verkefnum inn í skólana og þeim þurfi að sinna. 

Rafn telur að skólinn sé aldrei kyrr heldur stöðugt í mótun. Einnig nefndi 

hann að mikill niðurskurður hafi verið í stjórnun hjá sveitarfélaginu en 

verkefnum hefði þó hvorki fækkað né verið slakað á kröfum. Afleiðingin hafi 

verið sú að þeir sem eftir voru urðu að vinna verkin, eins og hann sagði: „Við 

verðum bara að hlaupa hraðar.“ Sara upplifir einnig að það sé álag að starfa 

sem skólastjóri, í hennar skóla fari orkan í að rífa upp jákvæðnina því búið sé 

að innprenta fólki að þetta sé þungur og erfiður skóli. Hún vill meina að 

stærð skóla skipti ekki öllu máli því það sé líka álag á skólastjórum í litlum 

skólum úti á landi. Það séu sömu verkefnin sem þarf að vinna en færri til að 

vinna þau, því lendir mikið af þeirri vinnu á skólastjóranum sjálfum.  

4.3 Stuðningur við nýja skólastjóra 

Þar sem skólastjórar byggja á mismunandi grunni og hafa ólíkan bakgrunn 

er þörf þeirra fyrir stuðning og aðstoð misjöfn. Sumir nýta sér öll úrræði, 

sem eru í boði, á meðan aðrir þurfa minna. Hjá viðmælendum kom fram að 

bæði er boðið upp á formlegan og óformlegan stuðning á vegum 

sveitarfélagsins. Það er undir viðkomandi skólastjóra komið hversu mikinn 

stuðning hann fær en það fer að miklu leyti eftir því hversu duglegur 

skólastjórinn er að sækjast eftir honum. Hér verður fjallað um þann 

stuðning sem skólastjórarnir fengu fyrsta árið sitt í starfi. Fyrst er stutt yfirlit 

um þau úrræði sem eru í boði í sveitarfélaginu. Síðan verður handleiðslan 

tekin fyrir. Þá er sagt frá skólastjóraráðgjafa og öðrum stuðningi sem 

skólastjórarnir nýttu sér. Því næst er stutt yfirlit yfir þann stuðning sem hver 

og einn fékk og að lokum er samantekt á helstu niðurstöðum. 

4.4 Stuðningur innan sveitarfélagsins 

Fjölbreyttur stuðningur er í boði innan sveitarfélagsins. Sumt er formlegt en 

annað óformlegt.  Formlegur stuðningur: 

 Handleiðsla fyrir nýja skólastjóra fyrsta árið þeirra í starfi. Þá tekur 

reyndur skólastjóri að sér að vera mentor fyrir nýja skólastjórann.  

 Fræðsludagur, sem haldinn er að hausti, fyrir nýja starfsmenn sem 

koma til starfa hjá sveitarfélaginu þar sem farið er yfir helstu atriði 

sem skipta máli þegar viðkomandi hefur störf. 



 

41 

 Skólastjóraráðgjafi  fyrir skólastjóra í ákveðnu hverfi innan 

sveitarfélagsins, hann aðstoðar skólastjóra með erfið mál. 

Munurinn á honum og mentor er að allir skólastjórar í hverfinu, 

sem hann sinnir, geta leitað til hans en ekki bara nýir. 

 Sértæk námskeið  innan sveitarfélagsins til að styrkja skólastjóra í 

starfi. 

 Sérfræðingahópur sem er myndaður í sérstökum tilvikum þegar 

skólastjóri tekur við skóla eða þegar nýr skóli er stofnaður. 

Óformlegur stuðningur stendur einnig til boða en þá er ekki búið að 

afmarka stuðninginn fyrirfram eða formgera hann. Þessi stuðningur felur í 

sér að með honum er verið að bregðast við einstökum tilfellum eða 

aðstæðum sem ekki er endilega hægt að sjá fyrir.  

 Sérfræðingar, sem starfa á fræðsluskrifstofu eða í öðrum deildum 

innan sveitarfélagsins, eru alltaf tilbúnir að bregðast við og aðstoða 

ef vandamálið er innan þeirra sérfræðisviðs.  

 Skólastjórar í öðrum skólum í hverfinu veita mikinn stuðning ef til 

þeirra er leitað. 

 Jafningjastuðningur í hópum sem viðkomandi skólastjórar koma sér 

upp með öðrum í svipuðum störfum.  

Næst kemur umfjöllun um viðamestu og helstu þættina sem eru handleiðsla 

og skólastjóraráðgjafi en síðan verða öðrum atriðum af listunum gerð skil í 

sameiginlegum kafla. 

4.5 Handleiðsla 

Formleg handleiðsla er í boði fyrir nýja skólastjóra sem koma til starfa hjá 

sveitarfélagi hvort sem viðkomandi hefur starfað áður sem skólastjóri 

annars staðar eða ekki. Skilgreining sveitarfélags á nýjum skólastjórum er 

eftirfarandi: 

Nýr skólastjóri í … merkir hér þann sem kemur til starfa sem 

skólastjóri í …, þótt hann hafi áður gegnt starfi skólastjóra í 

öðru sveitarfélagi. Einnig er sá sem gegnt hefur störfum 

aðstoðarskólastjóra eða öðrum stjórnunarstöðum talinn nýr 

skólastjóri. 
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Handleiðslan var tekin upp árið 2004 á vegum fræðsluskrifstofu og 

skólastjórafélags í viðkomandi sveitarfélagi. Kveikja að því voru breytingar 

sem höfðu orðið á störfum skólastjóra við tilfærslu á fræðslumálum frá ríki 

til sveitarfélaga. Við þessar breytingar bættust mörg verkefni á skólastjóra 

og starfið varð flóknara. Í kjölfarið var farið að huga að því hvernig væri 

hægt að koma betur til móts við skólastjórana og styðja þá við að ná árangri 

í starfi. Handleiðslan var tekin upp og markmiðið með henni er að styrkja 

nýja skólastjóra sem koma til starfa. Handleiðslan, sem um ræðir, er veitt af 

svonefndum mentor sem yfirleitt er starfandi skólastjóri með mikla reynslu 

af skólastjórnun.  

4.5.1 Val á mentor og samstarf hans við skólastjóra  

Þegar skólastjórar hefja störf kynnir starfsfólk, sem kemur að 

mannauðsmálum, þeim handleiðslu. Skólastjórum er gerð grein fyrir því að 

handleiðsla sé í boði í heilt ár en það er þeirra val hvort þeir nýta þessa 

aðstoð. Ef þeir velja að nýta sér handleiðslu geta þeir valið hálft eða heilt ár. 

Fræðsluskrifstofan borgar fyrir handleiðsluna og oftast eru það starfandi 

skólastjórar sem taka hana að sér en skólastjórar, sem eru nýhættir 

störfum, geta líka gert það. Ólöf sagði að greiðslan væri ekki mikil en hún 

væri viðurkenning á því aukaálagi og vinnu sem fylgir verkefninu. Mentorinn 

fær um 57.500 krónur fyrir hvora önn. Mentor fær greitt þegar hann hefur 

skilað inn skriflegri staðfestingu á því að ráðgjöf sé formlega lokið.  

Fram kom hjá Ólöfu að þegar kemur að vali á mentor þurfa skólastjórar 

að gera sér grein fyrir styrk sínum og veikleikum til að geta metið á hvaða 

sviði þeir þurfi mesta aðstoð. Mentor er fundinn með tilliti til þeirra óska. Ef 

skólastjórinn þarf aðstoð með fjármál er valinn einhver sem hefur mikla 

þekkingu og hefur náð góðum árangri á því sviði. Fræðsluskrifstofan hefur 

milligöngu með að útvega mentor nema viðkomandi skólastjóri þekki 

einhvern sem hann vill sérstaklega fá. Komið hefur fyrir að skólastjórar velji 

vini sína í þetta hlutverk en Elfa nefndi að það hafi ekki alltaf reynst vel, 

þetta þurfi að vera formlegt og því fylgt eftir. Rafn er á öðru máli og telur að 

það skipti ekki máli hvort það eru vinir eða ekki sem koma að handleiðslu. 

Hann sagði: „Ég tel að þetta byggi allt á trausti, ef þú treystir vini þínum þá 

geti það vel gengið upp.“ Rafn telur að það þurfi að formgera handleiðsluna 

til að árangur náist. Hann segir að það þurfi að skipuleggja hana strax frá 

upphafi til að handleiðslan fari af stað og allir viti til hvers er ætlast af þeim.  

Þegar búið er að finna mentor eru hann og viðkomandi skólastjóri 

kallaðir á fund á fræðsluskrifstofuna þar sem gengið er frá samningi þeirra í 

milli. Þeir þurfa strax í upphafi að festa fundartíma og ákveða hvað sé gert 
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ef fundir falla niður af einhverjum orsökum. Auk föstu fundanna hefur 

skólastjóri alltaf aðgang að mentor í síma, hvenær dagsins sem er. 

Markmiðið með ráðgjöfinni er að styrkja nýja skólastjórann og aðstoða 

hann við að komast inn í starfið. Ráðgjöf mentors er ekki einsleit þó svo að 

skólastjóri þurfi mikla ráðgjöf á einhverju ákveðnu sviði. Ráðgjöfin getur 

verið um alla þætti starfsins svo sem fjármál, starfsmannamál, agamál, 

starfsemi skólans eða samskipti við starfsmenn, foreldra eða nemendur. 

Það fer allt eftir því hvaða mál koma upp og hverju þarf að bregðast við 

hverju sinni.  

Þegar Dísa mætti til að skrifa undir ráðningarsamninginn var henni tjáð 

að henni stæði handleiðsla til boða. Hún var spurð hvort hún væri með 

einhvern sérstakan í huga sem hún vildi fá sem mentor. Hún bað um frest til 

að hugsa málið og velta því fyrir sér. Það kom ekki annað til greina hjá henni 

en að þiggja handleiðsluna. Hún og mentorinn gerðu samning sín á milli og 

funduðu reglulega ásamt því að hún mátti hringja hvenær sem er. 

Mentorinn hafði gengið svo frá málum í skólanum hjá sér að hann var alltaf 

sóttur í símann ef hún hringdi, sama hvað hann var að gera. Hún náði því 

alltaf sambandi við hann. Mentorinn reyndist henni vel og fór stuðningurinn 

algjörlega eftir hennar þörfum. Hann aðstoðaði ef hann hafði þekkingu til 

eða vísaði henni réttar leiðir innan kerfisins, eins og hún sagði:   

Það er bara þannig að það púslast bara svolítið saman hvað 

hann er góður að veita ráð í og hvað ég get sótt í. Hann getur 

alveg sagt svona: það er lang best að þú talir við 

fjármálafulltrúa … fáðu tíma hjá honum og farðu til hans … 

Hann sagði mér að fara fyrr, áður en ég geri eitthvað … 

Í þessu tilviki fékk Dísa fund með starfsmanni á fjármáladeild 

sveitarfélagsins sem fór með henni yfir fjárhagsáætlunina og hún var mjög 

ánægð með þá aðstoð. Hann var með öll gögn fyrir framan sig og gat flett 

upp síðustu skýrslum frá skólanum og sýnt henni hvernig best væri að vinna 

skýrsluna. Henni fannst þetta vera góð lausn og var ánægð með að 

mentorinn skyldi vísa henni áfram í stað þess að reyna að útskýra þetta 

sjálfur. 

Skiptar skoðanir eru meðal viðmælenda um það hvort mentorinn ætti að 

vera úr sama hverfi og nýi skólastjórinn eða ekki. Dísa valdi að fá mentor 

sem starfar í sama hverfi og hún því hún þekkti hann og vissi að hann var 

flinkur á því sviði sem hún var að leita eftir. Hún taldi það kost að geta tengt 

fundina með honum við aðra fundi sem þau hittust á. Þá var hann inni í 

öllum málum sem voru á döfinni á svæðinu og gat leiðbeint henni eftir 
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þörfum. Sara var algjörlega á öndverðum meiði og vildi alls ekki fá mentor 

sem starfar í sama hverfi og hún. Hún vill vera í samstarfi við skólastjórana í 

hverfinu sem jafningi. Sara tók við skóla sem hafði verið starfræktur í 

nokkuð langan tíma. Hún vildi því fá mentor sem hafði gengið í gegnum 

svipaðar breytingar og hún sá fram á í nýja skólanum. Sara þekkti skóla-

stjórann, sem tók að sér að vera mentor fyrir hana, ekkert persónulega.  

4.5.2 Viðhorf viðmælenda til handleiðslu  

Að sögn Elfu og Ólafar hefur handleiðslan frá upphafi gengið vel og allir 

verið sáttir. Elfa telur að ánægja sé ekki bara á annan veginn heldur á báða 

bóga því það sé ekki síður mentorinn sem græði á þessu samstarfi. Ólöf er 

sammála og telur að ýmislegt geti hreyft við reyndum stjórnendum. Þau mál 

sem koma upp og mentorinn þarf að aðstoða nýja skólastjórann með hafa 

jafnvel ekki komið upp áður og því lærir mentorinn líka. Rafn hefur tvisvar 

verið með skólastjóra í handleiðslu. Hann telur sig fá mismikið út úr 

handleiðslunni, það fari eftir þeim einstaklingum sem hann er að vinna 

með, hversu færir þeir eru og hversu mikla aðstoð þeir þurfa. 

 Fram kom hjá þeim Elfu og Ólöfu að þótt handleiðslan gangi yfirleitt vel 

sé það ekki án undantekninga. Þá hefur handleiðslan jafnvel lognast út af. 

Þær telja að þetta hafi ekki verið vegna ágreinings eða ósættis heldur hafi 

ekki verið gengið nægilega vel frá því í upphafi hvernig hlutirnir ættu að 

vera eða fólk byrjað að fresta fundum sem síðan varð ekkert úr.  

Það hefur líka komið fyrir að mentorinn hafi látið vita að hann ætli ekki 

að rukka fyrir seinna tímabilið. Þá hefur handleiðslan lognast út af og 

viðkomandi hafa hætt að hittast. Rafn fékk handleiðslu þegar hann var 

ráðinn til starfa en hann taldi að hún „hafi klúðrast“ til að byrja með því 

henni var ekki komið nógu vel af stað. Elfa nefndi að það skipti miklu máli 

að koma handleiðslunni vel af stað í upphafi og fara yfir hlutverk hvers og 

eins þannig að allir geri sér grein fyrir um hvað þetta snýst og hvers má 

vænta.  

Fyrst eftir að Dísa kom til starfa hafði hún mikla þörf fyrir að ræða við 

mentorinn um samskipti sín við starfsmenn skólans. Það voru mörg mál sem 

komu upp og hún hafði á tilfinningunni að starfsfólkið væri að „prófa hana“ 

til að sjá hvort og hvernig hún myndi bregðast við. Hún telur mentor-

fyrirkomulagið nýtast vel og fannst mikill stuðningur að vita af því að það er 

einhver sem getur aðstoðað hana og fær greitt fyrir það. Eins og Dísa sagði: 

„Ég veit að ég er ekkert að bögga hann. Hann fær greitt fyrir þetta og hann á 

að sinna þessu … ég má leita til hans án þess að fá samviskubit yfir því .“ 
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Upplifun Þórs var á svipuðum nótum. Hann var ánægður með að 

sveitarfélagið skyldi bjóða upp á handleiðslu. Vitneskjan um að hann gæti 

alltaf hringt í einhvern og fengið aðstoð fannst honum góð. Fyrstu 

mánuðina í starfinu nýtti Þór sér þetta óspart þótt hann hafi líka fundað 

einu sinni í mánuði með mentornum. Á fundunum fannst honum gott að 

geta „pústað“ en Þór hringdi í mentorinn inn á milli funda ef upp komu 

spurningar eða mál sem hann þurfti að fá aðstoð með. Honum fannst 

jákvætt að hafa beina tengingu við mentor en þurfa ekki að leita út í allan 

skólastjórahópinn eftir aðstoð þegar eitthvað gerðist.  

Þar sem Sara hafði starfað áður sem skólastjóri átti hún ekki von á því að 

fá handleiðslu þegar hún var ráðin til starfa. Það kom henni á óvart að fá 

boð um mentor. Hún sagði: „Ef ég hefði verið spurð: þarftu mentor? þá 

hefði ég bara sagt nei, nei, nei.“ Hún vildi hrósa þeim sem standa fyrir því að 

nýir skólastjórar í sveitarfélaginu fái mentor. Þegar hún var búin að velja 

mentor var gerður samningur þeirra í milli. Þau hittust reglulega og síðan 

mátti hún hringja ef eitthvað kom upp. Sara var ánægð með trúnaðinn sem 

ríkti milli þeirra. Hún gat treyst því að allt sem þau ræddu færi ekkert 

lengra. Það kom Söru á óvart hversu mikla hvatningu og góðar leiðbeiningar 

hún fékk frá mentornum með þau mál sem hún ræddi við hann. Henni 

fannst gott að fá mentor sem hjálpaði henni að fóta sig í nýju starfsumhverfi 

og læra á boðleiðirnar innan sveitarfélagsins. Þar sem Sara var starfandi 

áður var ekki boðið upp á formlegan stuðning. Hún hefði viljað að einhver 

hefði sagt við sig að hún ætti aðgang að mentor og ætti að skipuleggja tíma 

með honum. Hún telur skólastjóra oft ganga fram af sér með vinnu því það 

sé mikið álag á þeim í starfinu. Ólöf, starfsmaður sveitarfélagsins, er á sama 

máli og telur að það skipti máli að skólastjórar, sem komi úr öðrum 

sveitarfélögum, fái líka þennan stuðning því nálgun hvers sveitarfélags og 

menning geti verið ólík. Eins og hún sagði: „Það er mikilvægt fyrir skóla-

stjóra að læra fljótt inn á það hvernig kerfið virkar og hvernig unnið er í 

þessu sveitarfélagi.“ 

Þegar Sara kom til starfa þekkti hún fáa skólastjóra í sveitarfélaginu og 

því þótti henni mikill kostur að fá mentor. Þá þekkti hún einhvern og gat 

setið með viðkomandi á fundum þegar allir skólastjórarnir voru að funda 

saman. Eins og hún sagði:  

Það er gott að hengja sig á einhvern … en maður sest við 

hliðina á hverjum sem er þannig lagað. Ég veit að mentorinn 

fylgist með, það er gott að vita af því að það er einhver sem 

hugsar: er Sara ekki mætt í dag? Ef ég myndi ekki mæta á fundi 
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myndi mentorinn pottþétt hafa samband til að athuga hvað 

væri í gangi, þetta er svona aðhald og styrkur.  

Sara taldi að aðalvandinn við að hitta mentorinn hefði verið að finna 

fundartíma þar sem báðir aðilar kæmust því það væri mikið að gera hjá 

þeim en fundirnir voru í öðrum hvorum skólanum eftir því hvað hentaði 

hverju sinni.  

Þór valdi mentor sem hann þekkti til og vissi að byggi yfir þeirri þekkingu 

sem hann var að sækjast eftir. Hann og mentorinn hittust að lágmarki einu 

sinni í mánuði og nýttu hádegin fyrir þessa fundi. Fundina nýtti hann til að 

„pústa“ því það var svo margt nýtt í starfinu sem hann var að takast á við og 

hann þurfti að ræða við einhvern sem hafði þekkingu og reynslu. Eftir að 

hafa fundað reglulega fyrsta árið voru farin að myndast tengsl þeirra í milli 

og því hafa fundirnir haldið áfram þó mentorinn sé hættur að fá greiðslu. 

Þór nefndi að gott væri að halda áfram að hittast svona til að geta „hugsað 

upphátt“. Nú sé orðið um gagnkvæman stuðning að ræða þar sem báðir 

aðilar geti tekið upp mál og fengið viðbrögð frá hinum hvernig best sé að 

vinna það áfram. Oft eru þetta einhver mannauðsmál sem gott er að fá 

ráðleggingar um hversu hratt á að grípa inn í eða hversu varlega á að stíga 

til jarðar. 

Rafn hefur fjölbreyttari reynslu af handleiðslu en hinir skólastjórarnir þar 

sem hann hefur bæði hlotið og veitt handleiðslu. Hann er ánægður með að 

sveitarfélagið bjóði upp á handleiðslu en hans upplifun er sú að það þurfi að 

formgera hana betur til að hún skili meiri árangri. Hann telur að það þurfi að 

bjóða þeim sem taka að sér handleiðslu upp á námskeið eða einhverja 

fræðslu áður en þeir hefja handleiðsluna. Ekki að það sé bara hringt í þá og 

þeir beðnir að taka handleiðsluna að sér og síðan ekkert meir. Einnig vill 

hann setja inn í samninginn að mentor fari í skólann til viðkomandi 

skólastjóra og sé með honum heilan dag eða sitji með honum að minnsta 

kosti einn starfsmannafund. Rafn telur að það sé hægt að sjá svo margt út 

úr samskiptum og það myndi auðvelda honum sem mentor að hafa séð 

skólastjórann í raunaðstæðum, þá væri hann betur í stakk búinn að aðstoða 

viðkomandi. Hann telur að handleiðsla, sem boðið er upp á í öðrum löndum 

fyrir nýja skólastjóra, sé „dýpri“ en hér á landi og meira miðuð að því að 

hjálpa einstaklingum á persónulegan hátt. Eins og hann sagði: „Við erum 

ekki tilbúin að leggja hvað sem er á borð fyrir einhvern sem við þekkjum 

ekki vel“ og átti þá við Íslendinga.  

Það er fleira í boði fyrir skólastjóra en bara handleiðsla því síðasta haust 

hóf skólastjóraráðgjafi störf og hefur hann verið að þróa starfið núna í 
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vetur. Þjónusta hans er þó aðeins í boði fyrir skólastjóra í ákveðnu hverfi. 

Hér á eftir verður sagt frá starfinu sem hann hefur verið að þróa í vetur. 

4.5.3 Skólastjóraráðgjafi 

Skólastjórar í ákveðnu hverfi í sveitarfélaginu geta sótt sér ráðgjöf til 

sérstaks starfsmanns sem ráðinn var til að sinna ráðgjöf og aðstoða 

skólastjóra í erfiðum málum. Viðkomandi starfsmaður er fyrrverandi 

skólastjóri í sveitarfélaginu og þekkir því vel til hvernig allt gengur fyrir sig 

innan þess. Hann er með mikla reynslu af stjórnun og hefur komið að 

skólamálum í langan tíma, fyrst sem kennari og síðar sem skólastjóri. Aðeins 

skólastjórar hafa aðgang að honum og eins og hann sagði: „Ég fer aldrei inn 

í nein mál án þess að skólastjóri óski eftir því sjálfur. Í öllum samskiptum 

ríkir trúnaður. Það sem er rætt við mig fer ekkert lengra, það er alveg 100% 

öruggt.“ Hann er að vinna ákveðið brautryðjendastarf því þessi þjónusta 

hefur ekki áður verið í boði á vegum sveitarfélagsins. Ási skólastjóraráðgjafi 

segir: 

Markmiðið með starfinu er að bjóða skólastjórum stuðning ef 

þörf er á og tækifæri til að spegla sig og hugmyndir sínar. 

Einnig að vera þeim til halds og trausts ef upp koma erfið mál 

til að þeir standi ekki einir og berskjaldaðir. 

Misjafnt er hversu mikið skólastjórar leita til hans en hann telur að nýir 

skólastjórar hafi meiri þörf fyrir þetta en þeir sem hafi starfað lengi. Ási 

sagðist hafa gætt sín á því „að troða ekki neinum um tær“ en hann vill vera 

til halds og trausts fyrir skólastjórana en síðan er það þeirra að meta hvort 

þeir hafi þörf fyrir hann eða ekki. Það hafa aðallega verið þrenns konar mál 

sem hafa komið inn á borð til Ása. Í fyrsta lagi að aðstoða skólastjóra með 

erfið starfsmannamál sem oft eru búin að vera lengi í vinnslu og eru komin 

að ákveðnum lokapunkti. Þá aðstoðar hann skólastjórana við að meta 

stöðuna og athuga hvað sé hægt að gera og hvað þurfi að gera til að allt sé 

unnið rétt „samkvæmt bókinni“ ef til áminningar eða uppsagnar kemur. Í 

öðru lagi hefur hann komið inn í nemendamál þar sem samskiptin milli 

stjórnenda og foreldra eru komin í ákveðinn hnút. Það eru mál sem erfitt 

getur verið fyrir skólastjóra að leysa ef þau eru orðin harðvítug og traust 

ekki lengur til staðar. Í þriðja lagi að spegla hugmyndir og jafnvel benda 

skólastjórum á nýjar leiðir sem hægt er að fara í tilteknum málum. Ási telur 

að allir skólastjórar þurfi að hafa bakland sem þeir geti leitað til ef 

erfiðleikar koma upp. Honum finnst það vera hlutverk sem sveitarfélagið 

verður að taka að sér. Ási er þó ekki á þeirri skoðun að þannig stuðningur 
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komi í staðinn fyrir óformlegan jafningjastuðning sem skólastjórar koma sér 

upp og veita hver öðrum. Hann telur að þannig stuðningur verði áfram við 

lýði því skólastjórum þyki gott að fá viðbrögð á það sem verið er að gera frá 

einhverjum sem þekkir til viðkomandi og veit hvað verið er að fást við.  

Ási hefur fundið fyrir ákveðinni tortryggni frá sumum skólastjórum en 

hann telur að upptökin geti verið í nafninu. Hann telur að starfsheitið 

skólastjóraráðgjafi sé ekki heppilegt og vill leggja til að þetta verði kallað 

þjónusta í staðinn fyrir ráðgjöf. Hann segir: „Orðið ráðgjöf inniber svolítið 

umfram sem er ekkert endilega til því ég hef ekkert til brunns að bera annað 

en mína reynslu sem skólastjóri í þessu sveitarfélagi til margra ára, sem 

betur fer farsæll í starfi.“ Eftir því sem liðið hefur á veturinn hafa fleiri 

skólastjórar leitað til hans og telur hann að skólastjórarnir séu farnir að átta 

sig á því hvernig hann starfar og hvað felst í starfinu.  

4.5.4 Annar stuðningur  

Þegar rætt var við viðmælendur kom í ljós að mismunandi stuðningur var í 

boði fyrir skólastjóra á vegum sveitarfélagsins. Það fór eftir því í hvaða 

hverfi þeir störfuðu og hvaða verkefni þeir voru að takast á við. 

Ólöf sagði frá fræðsludegi, sem haldinn er á vegum sveitarfélagsins á 

haustin, þar sem ætlast er til að nýtt starfsfólk mæti. Á þessum fræðsludegi 

fær fólk helstu upplýsingar sem tengjast því að byrja nýr í starfi hjá sveitar-

félaginu, svo sem uppbyggingu á fræðslusviði og kynningu á þjónustu sem 

er í boði. Ekki er haldinn sérstakur fræðsludagur fyrir skólastjóra heldur 

mæta þeir með öðru nýju starfsfólki.  

Fræðsluskrifstofan býður líka upp á stutt námskeið fyrir skólastjóra. Á 

þessum námskeiðum eru tekin fyrir ákveðin viðfangsefni hverju sinni sem 

tengjast starfi skólastjóranna á einhvern hátt. Sem dæmi má nefna kennslu 

á bókhaldskerfið. Mörg námskeið eru í boði á hverju ári sem skólastjórarnir 

geta valið úr. Auk þess geta skólastjórar alltaf leitað til fræðsluskrifstofu 

með öll erfið mál sem upp koma. Þar eru starfandi sérfræðingar á flestum 

sviðum sem geta leiðbeint og aðstoðað við mál sem skólastjórar ráða ekki 

fram úr. Ólöf sagði: 

Það fer sem betur fer ekki eftir starfsaldri hversu mikið 

skólastjórar leita til okkar. Það er svo mikið af málum sem 

gerast bara einu sinni en sem betur fer hefur skapast sú hefð 

að því fyrr sem menn leita eftir ráðgjöf því betra og því meira 

fyrirbyggjandi. 
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Ólöf sagði að oft væru þetta erfið og flókin mál sem stjórnendur leituðu 

með til þeirra, oft mál sem stjórnendur gætu ekki farið með inn í 

starfsmannahópinn, því þyrftu þeir að geta leitað út fyrir skólann eftir 

aðstoð.  

Þegar Þór kom til starfa fékk hann aðstoð sem hann var ánægður með. 

Þá var búinn til lítill hópur sérfræðinga sem hjálpaði honum „á fyrstu 

metrunum í starfinu“ þar sem unnið var eftir ákveðinni hugmyndafræði í 

skólanum sem hann tók við. Hann þurfti aðstoð við að koma skólastarfinu af 

stað og útfæra hugmyndafræðina. Í hópnum voru sérfræðingar frá 

mismunandi sviðum en allur hópurinn hittist reglulega til að byrja með þar 

til skólastarfið var að fara af stað. Þór var mjög ánægður með stuðninginn 

en talaði um að hópurinn hefði jafnvel þurft að hittast áfram. Þór upplifði 

að aðgengi að starfsfólki á fræðsluskrifstofunni hafi verið gott en stundum 

hefði honum þó fundist hann vera „einn á skútunni“. Þór sagði: 

 Maður gat alveg ímyndað sér að öllum væri sama því það 

kæmi til dæmis enginn og segði: Þarf ég að hjálpa þér með 

fjármálin? ... Þá er næga hjálp að fá ef maður ber sig eftir 

björginni … Auðvitað er það þannig að þú verður að bera þig 

eftir henni og vera áræðinn að leita eftir hjálp.  

Dísa upplifði fyrstu dagana í starfi á annan hátt en Þór. Henni fannst hún 

frekar einmana því flestir voru enn þá í sumarfríi og hún náði ekki í neinn. 

Fyrst var hún óhress með ástandið en um leið og hún fór „að sjá landslagið“ 

og skilja út á hvað starfið gekk fór þetta að ganga betur. Hennar upplifun er 

að móttökuáætlunin sé frekar slök. Hún þurfti að grafast fyrir um allt sjálf 

og henni fannst að starfsfólkið á fræðsluskrifstofunni treysti of mikið á 

mentorinn sem hún fékk eftir að hún kom til starfa. Henni fannst að 

mentorinn ætti að sjá um að upplýsa hana um öll „praktísku málin“ en hún 

hefði viljað fá meiri upplýsingar og aðstoð í byrjun frá fræðsluskrifstofunni. 

Dísa sagði: „Mér fundust þessir fyrstu dagar hálf súrrealískir, ég orðin 

skólastjóri en hafði engan til að tala við og vissi ekki í hvorn fótinn ég átti að 

stíga.“ Þetta voru þó bara fyrstu dagarnir í skólanum. Þegar fólk var komið 

til starfa reyndust skólastjórarnir í hverfinu henni vel. Þeir voru duglegir að 

hvetja hana til að fara sínar eigin leiðir í starfinu og hvöttu hana til að gera 

strax þær breytingar sem hún stefndi á. Hún sagði líka að skólastjórinn úr 

gamla skólanum þar sem hún starfaði sem aðstoðarskólastjóri í mörg ár hafi  

stutt hana. „Minn gamli skólastjóri hefur líka svona óformlega stutt mig, er 

að spyrja hvernig gengur? hvernig hefur þú það?“  
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Þór sagði að fyrir hann persónulega hefði stuðningurinn, sem hann fékk, 

verið fínn en þó hefði hann jafnvel viljað meiri stuðning. Hann hefði viljað fá 

að hugsa upphátt með einhverjum. Þór var þó á því að kannski hefði hann 

sjálfur átt að koma sér upp einhverjum hópi til þess. Hann talaði um að 

hraðinn væri svo mikill á öllu og allt ætti að gerast strax, því gæfist oft lítill 

tími fyrir íhugun og vangaveltur í upphafi skólaárs. Þar sem Þór hefur 

starfað við stjórnun í tveimur öðrum skólum hefur hann haft aðgang að  

þeim skólastjórum. Þór getur hringt í þá ef hann er í vandræðum eða þarf 

að fá ráðleggingar. Eins og hann sagði: „Þetta eru svona mínir skólastjórar.“ 

Hann skilur þó vel að skólastjórar geti verið einmana því það er bara einn 

sem er í forsvari í hverjum skóla og það væri mikið sem hvíldi á þeim. Það 

væru ekki allir svo heppnir að hafa marga í kringum sig sem þeir gætu leitað 

til.  

Eftir að Dísa tók við starfi skólastjóra hefur hún stundum þurft að leita til 

fræðsluskrifstofunnar eftir aðstoð eða upplýsingum. Einnig fór hún á 

námskeið á vegum sveitarfélagsins til að læra á vinnustundaforrit og 

bókhaldsforrit. Hún segir að framboð af námskeiðum hjá fræðslu-

skrifstofunni sé mjög mikið. Dísa sagðist þurfa að velja úr þau sem hún telur 

mesta þörf á því hún komist ekki á öll námskeiðin. Dísa er ánægð með þá 

fjölbreyttu aðstoð sem er í boði en talaði jafnframt um að það væri í 

höndum hvers og eins skólastjóra hvernig hann „spilaði úr því“ sem byðist. 

Hún hefur reynslu af fjölbreyttum stuðningi og eitt af því er 

jafningjahandleiðsla. Hópurinn, sem hún hefur verið að hitta, hefur verið 

starfandi í nokkur ár. Hópurinn var stofnaður af skólastjórnendum sem 

tengdust í gegnum námskeið eða höfðu verið saman í námi. Í upphafi ákvað 

hópurinn að hittast og spjalla saman því þau voru öll í sömu störfum í 

mismunandi skólum og langaði að heyra hvernig gengi hjá hinum. Eftir 

fyrsta fundinn ákváðu þau að fara í heimsókn í skólana hvert til annars og í 

kjölfarið kom fram hugmynd um að stofna þennan stuðningshóp. Hópurinn 

hefur haldið saman í mörg ár og hittist reglulega. Á fundunum fá allir að 

koma sínum málum á framfæri. Stundum eru tekin fyrir ákveðin 

viðfangsefni en ekki alltaf. Þau hafa farið saman á námskeið og nota þá 

tækifærið og hittast eftir námskeiðið og ræða um það og vinna jafnvel 

sameiginlega úr því sem þau lærðu. Þau leggja áherslu á að vinna saman á 

faglegan og uppbyggilega hátt og reyna að styðja hvert annað í því sem þau 

eru að takast á við. Dísa sagði: 

 Á fyrsta árinu kom einn okkar og sagðist ætla að varpa 

sprengju … með því opnaði hann gáttina á að ræða öll mál. Nú 

er hægt að ræða öll mál hvort sem það tengist erfiðleikum eða 
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sigrum. Um leið og hann opnaði á þessa mjúku hlið sem snertir 

tilfinningar manns þá varð hópurinn miklu þéttari. Við getum 

komið þarna og sagt allt.  

Dísa lítur svo á að þarna fái hún mesta stuðninginn fyrir sig sem persónu. 

Þau styðji  hvert annað í því sem þau eru að gera og upplifa. 

Upplifun Söru er önnur en Dísu og Þórs þar sem hún hefur starfað áður 

sem skólastjóri. Hún kemur inn í starfið með reynslu og þekkingu sem nýtist 

vel. Þegar Sara byrjaði sem skólastjóri í öðru sveitarfélagi var ekki boðið upp 

á neinn formlegan stuðning, hún leitaði því til „kollega“ sinna í sama 

sveitarfélagi sem tóku henni vel þó hún þekkti þá ekkert. Einnig leitaði hún 

til stjórnenda í fyrirtækjum og stofnunum sem hún þekkti persónulega. Hjá 

þeim fékk hún góð ráð og aðstoð. Þá gat hún leitað til fræðsluskrifstofunnar 

eftir aðstoð ef eitthvað kom upp. Oft hafði hún samband þangað í lok 

vikunnar bara til að spjalla og fá viðbrögð við því sem hún var að gera. En í 

núverandi starfi eru allar boðleiðir lengri og mentorinn hefur tekið við því 

hlutverki sem fræðslustjórinn í gamla sveitarfélaginu hafði. Í nýja skólanum 

getur hún leitað eftir stuðningi á fræðsluskrifstofunni, eins funda skóla-

stjórarnir í hverfinu reglulega og þangað telur hún að sé líka hægt að leita 

eftir ráðleggingum og fá aðstoð á jafningjagrundvelli. 

Dísu finnst að stuðningurinn nýtist henni á mismunandi hátt. Sá sem 

hefur reynst henni hvað best varðandi vinnuna er skólastjóraráðgjafinn sem 

kom til starfa síðasta haust. Hún hefur aðgang að honum og hefur fengið 

hann til að koma og hitta sig til að fara yfir fjármálin og til að ræða ýmsar 

hugmyndir sem hún er með í sambandi við rekstur skólans. Dísa sagði: 

Þegar ráðgjafinn kom til starfa í haust voru skólastjórarnir ekki 

vissir hvernig ætti að nýta þjónustu hans. Hann hafði kjark og 

var duglegur að fara út í skólana og kynna sig. Einnig hringdi 

hann í skólastjórana til að athuga hvernig starfið gengi. Með 

tímanum er hann búinn að kenna skólastjórunum að nýta 

aðstoð sína. 

Dísu fannst gott að geta haft aðgang að einhverjum sem vinnur bara við það 

að sinna skólastjórum. Hún nefndi að þá fengju skólastjórar ekki 

samviskubit yfir því að hringja í hann og vera þá jafnvel að trufla hann frá 

öðrum störfum en það segir hún að sé stundum upplifun skólastjóra þegar 

þeir hringja í kollega sína. Ráðgjafinn hefur einnig komið að erfiðu máli sem 

Dísa þurfti að fá aðstoð með. Hún telur að það að fá einhvern inn í erfið 

mál, sem getur komið með ráðleggingar um hvernig sé best að standa að 
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verki, geti hjálpað viðkomandi að undirbúa sig og jafnvel setið á fundinum 

þegar mál er tekið fyrir geti styrkt stjórnendur.  Viðbrögð frá ráðgjafanum 

um það hvernig til tókst og ábendingar um hvað mætti gera betur fannst 

henni hjálpa sér og styrkja sig sem fagmann. Dísa sagði:  

Fundurinn gekk ótrúlega vel, kannski líka bara að ég var búin  

að fá góðan undirbúning sko ... ég vissi nákvæmlega hvað ég 

ætlaði að gera. Hann var búinn að spyrja mig hvað ég vildi fá út 

úr fundinum og hver lokaniðurstaðan ætti að vera. Allir mínir 

punktar einhvern veginn runnu inn í þetta því hann var búinn 

að hjálpa mér að móta þetta. Hann hjálpaði mér að vera skýr 

og hafa kjarkinn til að segja þetta allt opinskátt. 

Dísa telur að það hafi verið meiri styrkur fyrir hana að fá ráðgjafann inn en 

ef hún hefði fengið einhvern annan skólastjóra til að sitja með sér á 

fundinum því þá væri hætta á að valdajafnvægið gæti brenglast og hún ekki 

verið sú sem náði tökum á málinu.  

4.6 Stuðningur hvers og eins 

 Dísa fékk handleiðslu sem hún taldi nýtast vel, einnig fékk hún 

mikinn stuðning frá skólastjóraráðgjafa sem starfar í hverfinu hjá 

henni. Þá nýtti hún sér nokkur námskeið sem voru í boði 

sveitarfélagsins. Jafnframt var Dísa í jafningjahandleiðsluhópi sem 

hún taldi nýtast sér. Þá fékk hún líka aðstoð skólastjóra úr hverfinu 

og frá starfsfólki á fræðsluskrifstofu.  

 Þór fékk handleiðslu sem hann var ánægður með ásamt því að 

stofnaður var hópur frá fræðsluskrifstofu til að aðstoða hann fyrstu 

vikurnar. Þá fékk hann aðstoð frá skólastjórum sem hann þekkti og 

frá starfsfólki fræðsluskrifstofu ásamt því að fara á námskeið á 

hennar vegum. 

 Sara fékk handleiðslu sem hún var mjög sátt við. Hún bjó einnig yfir 

mikilli þekkingu úr fyrra starfi sem skólastjóri og þurfti því ekki á 

eins mikilli aðstoð að halda og hinir skólastjórarnir í rannsókninni. 

Þá fékk hún aðstoð frá öðrum skólastjórum úr hverfinu og gat leitað 

til fræðsluskrifstofu eftir þörfum.  

 Rafn fékk handleiðslu þegar hann kom til starfa. Hann var ánægður 

með handleiðsluna en þó ekki hvernig hún byrjaði. Nú veitir hann 

öðrum skólastjórum handleiðslu fyrir hönd sveitarfélagsins.  
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4.7 Samantekt 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að almennt séu skólastjórarnir 

ánægðir með þann stuðning sem þeir fengu fyrsta árið sitt í starfi. 

Stuðningurinn er fjölbreyttur og sveitarfélagið virðist leggja sig fram við að 

aðstoða skólastjórana. Einn viðmælandinn taldi að fræðsluskrifstofan treysti 

of mikið á mentorinn, ætlaðist til að hann sæi um upplýsingagjöf til nýja 

skólastjórans. Viðmælandinn taldi að með þessu væri fræðsluskrifstofan að 

vissu leyti að varpa ábyrgð á upplýsingagjöf frá sér. Allir nýir skólastjórar 

eiga kost á á handleiðslu í heilt ár en það er á þeirra ábyrgð að nýta sér þá 

aðstoð. Fram kom að allir skólastjórarnir höfðu nýtt sér handleiðsluna og 

voru ánægðir með að boðið væri upp á hana. Einn nefndi þó að 

handleiðslan hafi ekki gengið nógu vel í upphafi en þegar hún fór af stað 

hafi gengið vel. Þótt ánægja ríki með handleiðsluna komu fram ábendingar 

um að hægt væri að bæta hana og gera árangursríkari með ýmsum leiðum, 

til dæmis með því að formgera handleiðsluna og setja upp markmið fyrir 

leikni og þekkingu sem stefnt skal að. Einnig þyrfti að gera mentor kleift að 

fylgjast með skólastjóra að störfum í raunaðstæðum. Til að handleiðslan 

bæri tilskilinn árangur þyrftu skólastjórar að gera sér grein fyrir styrk sínum 

og veikleikum. Ef skólastjórarnir eru meðvitaðir um eigin getu eru meiri líkur 

á að hægt sé að finna mentor við hæfi. Almennt telja skólastjórarnir jákvætt 

að boðið sé upp á handleiðslu og telja kosti hennar fleiri en galla. Gagnrýni 

kom fram á að mentor fengi engan undirbúning eða námskeið áður en hann 

tekur handleiðsluna að sér. Skólastjóri, sem hefur tekið að sér handleiðslu 

fyrir sveitarfélagið, telur að með því að undirbúa mentorinn betur sé hægt 

að veita markvissari og betri handleiðslu.  

Skólastjórarnir upplifðu að vitneskjan um að hafa aðgang að mentor, 

sem þeir geta hringt í, hafi veitt þeim ákveðna ró. Fram kom að þeir voru 

duglegir að nýta sér handleiðsluna, sérstaklega fyrstu mánuðina, en þá 

hringdu þeir mikið í mentorinn á milli funda til að fá aðstoð eða 

ráðleggingar.  

Það var ekki bara boðið upp á handleiðslu heldur margs konar annan 

stuðning. Skólastjórarnir töldu margt nýtast vel, þar á meðal ýmis námskeið 

sem sveitarfélagið heldur þar sem ákveðin viðfangsefni, sem tengjast 

starfinu, eru tekin fyrir. Fram kom að fjöldi námskeiða er svo mikill að 

skólastjórar komast ekki á þau öll og verða því að velja úr. Einnig býður 

fræðsluskrifstofan skólastjórum aðstoð með erfið mál og geta þeir alltaf 

leitað til sérfræðinga sem starfa þar. Mikið er leitað til fræðslu-

skrifstofunnar, jafnt nýir skólastjórar sem eldri. Erfið mál geta komið upp 
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hvenær sem er á starfsferlinum og því hefur skapast hefð fyrir því að leita 

þangað fyrr en seinna með mál sem erfitt reynist að finna lausn á.  

Fram kom að nýtt úrræði sem nefnist skólastjóraráðgjafi er í boði fyrir 

ákveðinn hóp skólastjóra og hefur reynst vel. Einn skólastjórinn í 

rannsókninni taldi þetta vera frábæra leið til að styðja nýja skólastjóra. 

Skólastjórinn, sem hlaut aðstoð, var ánægður með þá þekkingu og reynslu 

sem hann öðlaðist fyrir tilstilli ráðgjafans. Skólastjórinn telur þetta úrræði 

vera eitt af þeim betri sem í boði eru, telur það nýtast betur en mentorinn 

því ráðgjafinn sé eingöngu að sinna skólastjórum og sé ekki bundinn yfir 

eigin skóla. 

Þar sem skólastjórarnir sinntu mismunandi verkefnum og höfðu 

breytilegan grunn til að byggja á var þörf þeirra fyrir stuðning ólík. Einn 

þurfti áberandi minni stuðning en hinir enda hafði hann starfað sem 

skólastjóri í öðru sveitarfélagi áður en hann kom til starfa þarna. Allir töldu 

skólastjórarnir sig vera vel undirbúna þegar þeir komu til starfa. Þeir töldu 

reynslu úr fyrra starfi og lífinu sjálfu ásamt framhaldsnámi hafa undirbúið þá 

vel fyrir starfið en þó áttu þeir sammerkt í því að þá skorti þekkingu á 

fjármálum. Mikið álag og langir vinnudagar virtust einkenna störf 

skólastjóranna og því var stuðningurinn mikilvægur til að þeir næðu að leysa 

þau verkefni sem biðu þeirra og misstu ekki áhugann á starfinu. 

Sameiginlegt álit skólastjóranna var að nægur stuðningur væri í boði fyrir þá 

sem voru duglegir að leita eftir honum. 
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5 Umræður 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og 

settar í fræðilegt samhengi við þær rannsóknir og skrif sem fjallað var um í 

kafla tvö. Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvaða stuðningur væri í 

boði fyrir nýja skólastjóra og rannsóknarspurningin, sem lagt var upp með, 

var: Hver er upplifun skólastjóra af stuðningi frá sveitarfélaginu fyrsta 

starfsárið þeirra? Við greiningu gagna komu margir áhugaverðir þættir fram 

sem leiddu rannsakanda stundum inn á aðrar brautir en hann lagði upp með 

en einnig að svari við rannsóknarspurningunni. Til að leita svara við henni 

voru viðmælendur beðnir að segja frá öllum stuðningi sem þeir fengu fyrsta 

starfsárið sitt, hvort sem var formlegur eða óformlegur. Til að skoða þörf 

þeirra fyrir stuðning var einnig spurt út í undirbúning þeirra fyrir starfið, 

hvaða verkefni reyndust þeim erfið eftir að þeir komu til starfa og í hvaða 

verkefni mestur tími færi. Út frá þessu var skoðað hver þörf þeirra fyrir 

stuðning væri og hvernig sá stuðningur sem þeir fengu hefði nýst þeim.  

Kaflanum er skipt upp í þrjá undirkafla sem taka mið af áherslum 

rannsóknarinnar og rannsóknarspurningunni. Þessir meginþættir eru 

undirbúningur skólastjóra, störf skólastjóra og stuðningur við nýja skóla-

stjóra. Í þessum köflum eru niðurstöður rannsóknarinnar speglaðar í rann-

sóknum og skrifum fræðimanna. 

5.1 Undirbúningur skólastjóra 

Allir skólastjórarnir, sem tóku þátt í rannsókninni, töldu sig vera vel undir-

búna fyrir starfið þegar þeir tóku við skólastjórastöðunni. Allir höfðu unnið 

við einhvers konar stjórnun í skóla áður ásamt því að hafa starfað sem 

kennarar í mörg ár. Þeir voru því með mikla reynslu af því að eiga samskipti 

við foreldra og nemendur. Þetta er í samræmi við það sem fram kemur hjá 

DiPaola og Tschannen-Moran (2003) en í þeirra rannsókn kom fram að 

meirihluti þeirra eða um 95 % sem sækja um skólastjórastöður hafa starfað 

sem kennarar og um 75% af þeim hafa líka starfað sem aðstoðarskólastjórar 

áður en þeir sóttu um stöðu skólastjóra og eru því með mikla reynslu á 

ýmsum sviðum kennslumála og stjórnunar.  

Þó svo að skólastjórarnir í rannsókninni teldu sig vera vel undirbúna kom 

engu að síður í ljós að þeir voru það ekki eins vel og þeir héldu því sum 

verkefni reyndust þeim erfið, til dæmis fjármálin. Enginn þeirra hafði farið á 

námskeið um rekstur eða fjármál í framhaldsnáminu og þeir höfðu litla sem 

enga reynslu af fjárumsýslu úr fyrra stjórnunarstarfi. Ólöf, sem vinnur að 

starfsmannamálum hjá sveitarfélaginu, taldi að skólastjórar væru vel 
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undirbúnir þegar þeir kæmu til starfa en hún var þó sammála 

skólastjórunum um að kunnáttu þeirra í fjármálum væri oft ábótavant. 

Whitaker (2001) komst að sömu niðurstöðu, það er að þeir sem sækja um 

skólastjórastöður hafa oft enga reynslu af fjármálum og rekstri en geta verið 

með góðan faglegan undirbúning úr meistaranámi sínu. Allir skólastjórarnir 

höfðu lokið meistaranámi, þrír á sviði sem tengdist stjórnun en fjórði á öðru 

sviði. Boðið hefur verið upp á nám í stjórnun menntastofnana við Háskóla 

Íslands síðan 1998 og hafa margir stjórnendur lokið því. Þá má nefna að 12 

luku þessu námi árið 2012 (Háskóli Íslands, e.d.). Þar sem fjármál eru stór 

hluti af starfi skólastjóra spyr rannsakandi sig hvort ekki þurfi að bregðast 

við og endurskoða það nám sem í boði er fyrir skólastjórnendur og koma 

fræðslu um fjármál og fjárumsýslu sem skylduáfanga inn í námið.  Fram 

kemur í skólastefnu KÍ (e.d.) að skólastjórnendum eigi að vera gert kleift að 

stunda framhaldsnám á launum samhliða starfi. Rannsakandi telur að með 

því móti eigi fleiri þess kost að fara í nám. Með það í huga spyr rannsakandi 

sig hvort ekki þyrfti að leggja áherslu á að ná fleiri stjórnendum úr 

grunnskólum, svo sem deildarstjórum og aðstoðarskólastjórum, inn í námið 

til að fleiri vel menntaðir stjórnendur séu í hverjum skóla. 

Þar sem stjórnun skóla er flókin og erfið mál koma oft inn á borð til 

skólastjóra þurfa þeir að hafa víðtæka og mikla þekkingu. Skólastjórarnir í 

rannsókninni voru sammála um þetta og voru það helst fjármál og 

samskiptamál sem reyndust þeim erfið. Fram kom í viðtölunum að það var 

ekki alltaf þekkingin sem vantaði, stundum vantaði skólastjórana bara 

einhvern til að ræða málin við og spegla hugmyndir sínar í þekkingu og 

reynslu viðkomandi. Þessar niðurstöður samræmast því sem fram kemur 

hjá Hopkins-Thompson (2000) að það sé nauðsynlegt fyrir skólastjóra að 

hafa einhvern mentor sem þeir geti leitað til, sem er flinkur að hlusta, 

greina það sem sagt er, getur ráðlagt og gefið skólastjóranum endurgjöf á 

það sem um er rætt.  

5.2 Starf skólastjóra 

Fram kom hjá skólastjórunum í rannsókninni að störfin eru misjöfn milli 

skóla. Þetta virðist fara eftir starfsmannahóp hvers skóla og styrk og 

áhugasviði þeirra sem eru í stjórnunarteyminu. Áherslur og markmið sem 

skólastjórarnir koma með inn í starfið eru ólík og þeir fara mismunandi leiðir 

að þeim. Þó svo að störfin séu ólík þá eiga þeir það allir sameiginlegt að það 

er mikið að gera hjá þeim og þeir eru undir miklu álagi í starfinu. Ólöf, 

starfsmaður sveitarfélagsins, tekur undir með skólastjórum og telur að 

almennt sé mikið álag á þeim og miklar kröfur gerðar til þeirra. Flestir 
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skólastjórarnir vinna langan vinnudag til að komast yfir þau verkefni sem 

þeir þurfa að ljúka. Á skólatíma, þegar nemendur eru í húsi, nýtist tími 

skólastjóranna oft illa til skipulagsvinnu því sífellt eru að koma upp mál sem 

þeir þurfa að bregðast við eða taka afstöðu til en það er í samræmi við það 

sem fram kom í tilviksrannsókn hjá Slater, Garcia og Gorosave (2008). Tveir 

skólastjóranna lögðu mikla áherslu á að vera faglegir leiðtogar og vildu nýta 

tíma sinn í þá vinnu því þeir töldu sig vera sterka á því sviði. Það er ekki í 

samræmi við niðurstöðu Petzko (2008) en þar kom fram að nýir skólastjórar 

þurfi yfirleitt meiri þjálfun til að geta veitt faglega forystu. 

Skýringar á þessum löngu vinnudögum eru vafalaust margar en ein af 

þeim er niðurskurður síðustu ára. Það kom fram að á undanförnum árum 

hefur verið skorið niður stjórnunarhlutfall í mörgum skólanna en verkefnum 

hefur að sama skapi ekki fækkað. Rafn sagði að þeir stjórnendur, sem eftir 

væru, þyrftu að vinna verkefnin sem áður dreifðust á fleiri. Það er í 

samræmi við það sem fram kom í rannsókn sem Sigurlína Davíðsdóttir o.fl. 

(2012) gerðu en þar kom fram að stjórnunarhlutfall í skólum hefði verið 

lækkað frá því sem áður var en þörfin fyrir stjórnun og forystu væri enn til 

staðar og þeir sem eftir voru urðu einfaldlega að vinna verkin. Verkefnin eru 

mörg og oft tímafrek en skólastjórarnir voru sammála um að of stór hluti af 

tíma þeirra færi í daglega stjórnun og mál, sem þyrfti að bregðast strax við, 

á kostnað faglegrar vinnu. En það eru ekki bara einstök atvik í daglegu starfi 

sem taka mikinn tíma því skólastjórarnir töluðu um að mikill tími færi í að 

svara tölvupósti, svo mikill tími að einn viðmælandinn hætti að svara 

tölvupósti fyrst á morgnana til að allur morgunninn færi ekki í það 

viðfangsefni. DiPaola og Tschannen-Moran (2003) komust líka að þeirri 

niðurstöðu að mikil aukning hafi verið í tölvupósti til skólastjórnenda á 

síðustu árum og því eyði þeir miklum tíma í að svara pósti enda treysti 

foreldrar, starfsmenn og nærsamfélagið á tölvusamskipti. Rannsakandi 

veltir fyrir sér hvernig skólastjórnendur geti brugðist við þeim aukna fjölda 

verkefna sem ratað hafa inn á borð til þeirra. Getur verið að þeir séu að taka 

að sér verkefni sem aðrir innan skólans eru jafn færir um að sinna? Ef svarið 

við þeirri spurningu er „já“ þarf skólastjóri að útdeila verkefnum og treysta 

því að þau verði vel unnin.  

Skólastjórnun virðist vera flókin og margt sem þarf að taka tillit til. 

Skólastjórarnir voru sammála um að miklar kröfur væru gerðar til þeirra og 

oft úr ólíkum áttum. Þeir yrðu að taka tillit til ólíkra sjónarmiða og reyna að 

finna leiðir til að sem flestir geti vel við unað. Sjónarmið starfsmanna, 

foreldra og nemenda fara ekki alltaf saman og það er hlutverk skólastjórans 

að leysa úr ágreiningi sem getur komið fram af þessum sökum. Það kemur 

líka fram hjá Berki Hansen o.fl. (2008) að kröfur á skólastjóra feli í sér ýmsar 
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mótsagnir sem geta leitt til hagsmunaárekstra og togstreitu hjá þeim þegar 

þeir verða að vega og meta hvað hafi forgang. Rannsakandi telur að þessum 

hagsmunaárekstrum muni ekki fækka á komandi árum því gert er ráð fyrir 

miklum samskiptum milli foreldra og skóla. Foreldrar hafa oft mikil afskipti 

af námi barna sinna og starfsemi skólanna. Nú fá foreldrar og nemendur að 

koma sínum sjónarmiðum á framfæri í gegnum skólaráð og er það í 

samræmi við það sem fram kemur í skólastefnu KÍ (e.d.) en þar er kveðið á 

um að virk tengsl skuli vera milli skóla og heimila og að sameiginleg ábyrgð 

sé á námi og velferð nemenda.  

Í rannsókn Barkar Hansen o.fl. (2008) kom fram að hlutverk skólastjóra 

hafi breyst á síðustu árum og nú verji þeir meiri tíma í áætlanagerð ýmiss 

konar og vinnu með starfsfólki en þeir gerðu áður. Það er í samræmi við það 

sem kom fram hjá skólastjórunum í þessari rannsókn en þeir töluðu um að 

mikill tími færi í samskiptamál tengd bæði starfsfólki og nemendum. Fram 

kom að starfsmannamálin séu einn af þeim málaflokkum sem hafi reynst 

þeim erfiðir. Dísa fann að starfsmenn reyndu að nota „fýlustjórnun“ á hana 

fyrst eftir að hún kom til starfa því þeir voru ekki sammála þeim breytingum 

sem hún var að koma á. Rannsakandi telur að skólastjórar þurfi að vita fyrir 

hvað þeir standa og hafa bein í nefinu til að standa fast á sínu. En þetta 

samræmist því sem fram kom hjá Hobson o.fl. (2003) að þau verkefni sem 

reynast skólastjórum erfið þegar þeir koma nýir til starfa sé meðal annars 

að taka á starfsmannamálum. Þó svo að það fari mikill tími í starfsmanna-

mál þá eru það ekki bara erfið mál heldur líka að aðstoða eða leiðbeina í 

málum sem upp koma í daglegu starfi. 

Allir skólastjórarnir, sem rætt var við, gera sér grein fyrir að það skiptir 

máli að hafa starfsfólkið ánægt í vinnunni til að nemendur nái árangri og 

verja því miklum tíma í starfsmannamál. Það kemur einnig fram hjá Berki 

Hansen o.fl. (2008) að skólastjórar líta á sig sem starfsmannastjóra og þeir 

álíta að árangur og gæði kennslunnar séu að miklu leyti háð þeim 

starfsmönnum sem starfa í skólanum og hvernig skólastjóranum tekst til við 

starfsmannastjórnun. Rannsakandi tekur undir þetta og telur að skólastjóri 

verði að leggja áherslu á starfsmannamálin til að fá fólkið til að vinna með 

sér en ekki á móti. Þetta er sérstaklega mikilvægt fyrstu árin í starfi meðan 

skólastjórinn  er að byggja upp traust og sanna sig sem stjórnandi. Eins og 

kom fram í þriðja kafla eru margir stjórnendur sem telja sig þurfa þjálfun í 

samskiptum þegar þeir taka við skólastjórastöðu. Rannsakandi telur þess 

vegna nauðsynlegt að skólastjórar séu meðvitaðir um sterkar hliðar sínar og 

veikleika og vinni  strax frá upphafi markvisst að því að bæta sig á þeim 

sviðum sem þarf.  
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Þótt mikið sé að gera eru skólastjórarnir almennt ánægðir með störf sín 

og hvernig þeim hefur tekist að sinna stjórnunarstarfinu. Þeim finnst gaman 

að vera skólastjórar og geta sett mark sitt á skólastarfið. Þeir höfðu allir 

sterkar skoðanir á því hvernig þeir vilja sjá skólann sinn en fram kemur að 

misjafnt er hversu mörgum hugmyndum sínum þeir hafa komið í 

framkvæmd  eftir að þeir komu til starfa. Sumir tóku markvissa ákvörðun 

um að bíða og sjá hvernig skólamenningin væri og eru síðan hægt og rólega 

að koma sínum hugmyndum að á meðan aðrir fóru strax af stað með 

breytingar. Munur getur verið á starfi skólastjóra milli sveitarfélaga og eftir 

stærð skóla. Einn skólastjórinn skar sig úr því hann var með reynslu úr fyrra 

starfi sem skólastjóri og hafði því vissa þekkingu til að byggja á og hafði 

öðlast leikni í að takast á við ýmis mál. Sá skólastjóri telur að með tímanum 

nái skólastjórar að koma sér upp ákveðinni brynju til að geta haldið 

málunum í fjarlægð til að auðvelda sér að takast á við þau.  

5.3 Stuðningur fyrir nýja skólastjóra 

Margs konar stuðningur, jafnt formlegur sem óformlegur, reyndist vera í 

boði fyrir skólastjórana í sveitarfélaginu þar sem þeir starfa. Það fór eftir því 

hversu duglegir skólastjórarnir voru að leita sér aðstoðar hversu mikinn 

stuðning þeir fengu. Eins og bent hefur verið á í skólastefnu KÍ (e.d.) eiga 

nýliðar, sem fara í stjórnun, rétt á ráðgjöf og leiðsögn og virðist þetta 

sveitarfélag virða það og sjá sínu fólki fyrir margvíslegum stuðningi.  

5.3.1 Handleiðsla 

Handleiðsla hefur verið skilgreind á margan hátt en sú skilgreining sem 

notuð var í rannsókninni er að handleiðsla sé aðferð til þess að efla 

fagmennsku, vernda fagmanninn og tryggja gæði þjónustunnar (sjá fyrri 

umfjöllun í kafla tvö). Fram kom að handleiðsla er í boði fyrir alla nýja 

skólastjóra. Sveitarfélagið hefur skilgreint hvað felst í orðunum „nýr 

skólastjóri“ (sjá umfjöllun í niðurstöðukafla).  Nokkur afbrigði af handleiðslu 

eru til en sú sem er í boði innan sveitarfélagsins er einstaklingshandleiðsla 

og jafningjahandleiðsla. Gert er ráð fyrir að allir nýir skólastjórar nýti sér 

einstaklingshandleiðslu en vilji þeir ekki þiggja hana er það á þeirra eigin 

ábyrgð því þetta er eingöngu í boði fyrsta árið í starfi. Hingað til hafa allir 

nýir skólastjórar nýtt sér handleiðslu en þó hefur það komið fyrir að hún 

gangi ekki sem skyldi. Þá hefur komið í ljós að ekki hefur verið gengið nógu 

vel frá málunum í upphafi og fundir skólastjóra og mentors frestast eða 

jafnvel alveg lognast út af því mikið er að gera hjá báðum aðilum en það er í 

samræmi við það sem fram kom í rannsókn Hopkins-Thompson (2000). Það 
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er á ábyrgð beggja, bæði mentors og þess sem hlýtur handleiðslu, að tryggja 

að fundirnir falli ekki niður og ef það gerist að finna þá nýjan fundartíma.  

5.3.2 Val á mentor og samstarf hans við skólastjóra 

Byrjað var að bjóða upp á handleiðslu fyrir skólastjóra árið 2004. Mentor 

fær greitt fyrir handleiðsluna, upphæðin er ekki há en hún er samt viður-

kenning á því viðbótarálagi og þeirri auknu vinnu sem hlýst af þessu 

samstarfi. Þótt mentor fái greitt fyrir handleiðsluna fyrsta árið eru sumir 

sem þróa með sér vinskap og halda áfram að hittast þó formlegri 

handleiðslu sé lokið. Einn skólastjórinn sagði frá því að hann og mentor hans 

hafi haldið áfram að hittast reglulega eftir að formlegri handleiðslu lauk. 

Núna er þetta ekki lengur bara handleiðsla sem annar nýtur góðs af heldur 

er þetta orðið meira eins og jafningjahandleiðsla í þágu beggja. Annar 

nefndi að þetta væri góð aðferð til að skapa tengsl. Niðurstöður Lim (2002) 

staðfesta þetta því þar kom fram að út frá formlegu handleiðslusambandi 

geti myndast vinátta og óformlegt vinnusamband komist á eftir að 

handleiðslu lýkur. Rannsakandi  telur  áhugavert að skoða frekar hvort 

skólastjórar hafi nýtt sér þau sambönd, sem hafa myndast í gegnum 

handleiðslu, til að fara í sameiginleg þróunarverkefni milli skólanna eða aðra 

sameiginlega vinnu eða hvort samstarfið sé einungis á persónulegum 

nótum.  

Þegar nýr skólastjóri kemur til starfa kynnir starfsfólkið á fræðslu-

skrifstofunni honum handleiðsluna sem í boði er og útskýrir hvað felst í því 

að fá mentor. Miklu máli skiptir að skólastjórar séu upplýstir um kosti 

handleiðslunnar því ef þeir gera sér grein fyrir mikilvægi hennar eru meiri 

líkur á að þeir leggi sig fram og nái að nýta handleiðsluna (Son og Kim, 

2013). Það er síðan í höndum nýja skólastjórans að velja sér mentor. Áður 

en tekin er ákvörðun um mentor þarf nýi skólastjórinn að gera sér grein fyrir 

styrk sínum og veikleikum til að hægt sé að velja mentor sem hentar 

honum. Fram kom hjá Daresh (2004) að æskilegt væri að finna mentor sem 

hefði alla þá þekkingu sem viðkomandi skólastjóri hefur þörf fyrir en í 

raunveruleikanum væri það ekki hægt heldur væri valinn sá sem hefði yfir 

að ráða þeirri þekkingu sem hann helst þyrfti á að halda. Þó að mentor sé 

valinn út frá styrkleika sem hann býr yfir á ákveðnu sviði getur handleiðslan 

verið fjölbreytt. Skólastjórarnir voru sammála um að þeir hefðu getað leitað 

með öll mál til mentors sem annaðhvort gat aðstoðað eða vísað þeim í rétta 

átt. Ólöf og Elfa, starfsmenn sveitarfélagsins, sögðu að ef viðkomandi 

skólastjóri þekkti ekki neinn sem hann vildi fá sem mentor væri starfsfólkið 

á fræðsluskrifstofunni reiðubúið að aðstoða. Það kemur með tillögur að 
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mentor sem eru unnar út frá mati á styrk og veikleikum. Einnig hefur það 

milligöngu um að fá skólastjóra til að taka að sér handleiðsluna. Ekki er hefð 

fyrir því innan viðkomandi sveitarfélags að skólastjórar bjóði sig fram til að 

vera mentorar heldur er haft samband við þá og þeir beðnir að taka það að 

sér. Miklu máli skiptir að vandað sé til verka þegar kemur að vali á mentor 

því eins og Ehrich, Hansford og Tennent (2004) segja fer árangur af 

handleiðslu að hluta til eftir því hver þekking og leikni mentors er og hvernig 

honum tekst að vinna með þeim sem er handleiddur. Þó val á mentor skipti 

máli fyrir hvernig til tekst þá ræðst það líka af því hvernig viðkomandi 

skólastjóra tekst að tileinka sér aðstoðina. Fram kom hjá Rafni að þeir sem 

hann hefur haft í handleiðslu hafi verið færir einstaklingar sem hafi þurft 

litla aðstoð með praktísk mál heldur meira þurft að fá að „pústa“ á 

fundunum með honum. Þeir hafi ekki verið háðir honum með ráðgjöf en 

það styður það sem áður er komið fram að oft eru skólastjórar með góðan 

grunn þegar þeir koma til starfa. Daresh (2004) segir að sá sem nýtur 

handleiðslu megi ekki verða of háður mentornum og ráðgjöf hans því 

skólastjórinn muni þurfa að standa á eigin fótum þegar ráðgjöf lýkur.   

Sveitarfélagið býður hvorki upp á námskeið né fræðslu fyrir mentora 

áður en þeir taka að sér handleiðslu. Fram kom að það þyrfti að bjóða 

einhverja fræðslu eða námskeið fyrir verðandi mentor til að undirbúa hann 

fyrir verkefnið sem hann er að taka að sér. Í rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur 

(2000) kom fram að þörf er fyrir þjálfun í handleiðslu fyrir mentora því fólk 

vill fá handleiðslu hjá fagmanni. Til að mæta þeirri þörf veltir rannsakandi 

því fyrir sér hvort hægt væri að bjóða þeim skólastjórum, sem áhuga hefðu 

á handleiðslu, upp á markvissa þjálfun og í kjölfarið færu þeir á lista yfir 

formlega mentora á vegum sveitarfélagsins. Á því tímabili sem handleiðslan 

fer fram gæti starfsmaður sveitarfélagsins fundað reglulega með þeim sem 

taka að sér handleiðslu til að þeir fái fræðslu og geti bætt sig en sú aðferð 

hefur þótt skila góðum árangri (James-Ward, 2011). Ólöf og Elfa sögðu að 

staðið hefði til að endurskoða útfærsluna á þeim stuðningi sem mentor 

veitir, en sá stuðningur hefur verið óbreyttur frá upphafi, en að þeirra sögn 

hefur sú endurskoðun ekki komist til framkvæmda. Elfa taldi að vel gengi að 

fá hæft fólk til að taka að sér handleiðslu. Hún mundi aðeins eftir einu skipti 

þar sem mentorinn þurfti að fá að hugsa sig um áður en hann veitti 

samþykki sitt en þá stafaði það af neikvæðu orðspori þess sem átti að fá 

handleiðsluna.  

Viðmælendur höfðu að sumu leyti ólíka sýn á val á mentorum. Ólöf og 

Elfa eru ekki hrifnar af því að fólk velji vini sína sem mentora en Rafn var 

ekki sammála þeim. Hann telur það ekki skipta máli heldur væri aðalatriðið 

að traust væri til staðar milli mentors og þess sem hann handleiðir. Því næst 
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yrði að formgera handleiðsluna og vera með allt skipulag vel útfært frá 

upphafi, vinir gætu alveg rætt saman á faglegum nótum ef traust væri til 

staðar. Traust leikur greinilega stórt hlutverk í handleiðslu. Sara sagði frá því 

að hún gæti lagt öll mál á borð fyrir sinn mentor því hún vissi að hann væri 

trúnaðarmanneskja og það sem væri rætt þeirra í milli færi ekkert lengra. 

Eins og fram kom hjá Tschannen-Moran (2001) skiptir traust miklu máli en 

þar er bent á að traust sé eins og loft, enginn hugsar um það fyrr en það er 

ekki til staðar í samskiptum.  

Áður en handleiðslan hefst er gerður skriflegur samningur milli mentors 

og þess handleidda þar sem fram kemur hvenær viðkomandi ætla að funda 

og hvernig samskiptin verða þeirra í milli. Kveðið er á um að þeir eigi að 

hittast og funda að lágmarki einu sinni í mánuði og síðan hefur sá 

handleiddi aðgang að mentor innan sem utan vinnutíma. Það er gert til að 

nýi skólastjórinn sitji ekki uppi með mál sem hann ræður ekki við og þarf að 

leysa þó svo að hefðbundnum vinnudegi sé lokið. Vinnudagur nýrra 

skólastjóra er oft afar langur á meðan þeir eru að ná tökum á starfinu. 

DiPaola og Tschannen-Moran (2003) komast að sömu niðurstöðu en hjá 

þeim kom fram að mikið álag er á skólastjórum og þeir vinna langan 

vinnudag til að ná að sinna þeim verkefnum sem fylgja starfinu. 

Þótt vinnudagur sé langur þarf að finna tíma fyrir handleiðsluna en hún 

er samvinnuverkefni milli mentors og þess sem þiggur hana. Það er því ekki 

bara mentorinn sem ber ábyrgð á að samvinnan gangi upp og þeir eiga 

báðir að hafa frumkvæði. Fram kom hjá öllum skólastjórunum að 

handleiðslan væri sniðin eftir þeirra þörfum og óskum. Það kemur heim og 

saman við það sem fram kemur hjá Daresh (2004) að handleiðslan eigi að 

vera persónuleg og þurfi að vera sniðin að hverjum og einum til að 

skólastjórarnir geti lært af eigin mistökum og bætt sig. Ekki eru sett efnisleg 

markmið í upphafi, aðeins markmið um fundi og hvernig handleiðslan á að 

fara fram. Umræðuefnin og þau málefni sem eru tekin fyrir ráðast svo af því 

hvaða mál koma upp hjá hverjum og einum. Hopkins-Thompson (2000) 

telur að til þess að handleiðsla skili góðum árangri þurfi að setja markmið í 

upphafi um leikni og færni sem stefnt skuli að. Rannsakandi telur að þetta 

mætti hafa í huga til að bæta handleiðsluna hjá sveitarfélaginu.  

5.3.3 Viðhorf viðmælenda til handleiðslu  

Almenn ánægja var með handleiðsluna sem skólastjórarnir fengu en þó kom 

fram að það mætti formgera hana betur og dýpka til að sá handleiddi gæti 

fengið enn meira út úr henni. Rafn kom með þá hugmynd að mentor myndi 

fara í skólann til nýja skólastjórans og fylgjast með honum að störfum í einn 
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dag eða á einum starfsmannafundi til að sjá hann í raunaðstæðum. Rafn 

hafði áhuga á að gera þetta en þótti óþægilegt að mæta bara á staðinn, 

hann hefði viljað sjá þetta inni í samningnum frá upphafi. Hann telur að 

þetta gæti auðveldað handleiðsluna og gert hana markvissari. Þessi 

hugmynd er sambærileg þeirri sem fram kom hjá Hansford og Ehrich (2005) 

um að skólastjórar í Singapore séu með sínum mentor í vinnunni í nokkrar 

vikur til að læra af honum áður en þeir koma til starfa. Þar kom fram að slíkt 

er talið skila góðum árangri og mikilli ánægju hjá skólastjórum. Rannsakandi 

telur að þetta mætti hafa að leiðarljósi þegar skoðaðar eru leiðir til að bæta 

handleiðsluna. 

Þeir sem standa að handleiðslunni telja að það sé ekki bara sá sem hlýtur 

handleiðslu sem græðir á henni heldur einnig sá sem veitir hana því 

stundum koma upp mál hjá nýja skólastjóranum sem mentorinn hefur ekki 

þurft að takast á við áður í eigin skóla. Þeir skólastjórar sem fá handleiðslu 

eru misjafnir og því upplifir Rafn að hann sem mentor læri mismikið af þeim 

og handleiðslunni, það fari eftir þeirri þekkingu og leikni sem skólastjórarnir 

búa yfir og þeim viðfangsefnum sem koma upp. En það er ekki bara 

mentorinn og sá handleiddi sem græða á þessu samstarfi því 

fræðsluumdæmið fær einnig hæfara fólk til starfa og það eru meiri líkur á 

því að þeir sem hafa fengið handleiðslu séu tilbúnir að veita hana seinna 

meir. Fram kom að Rafn hefur bæði þegið handleiðslu og tekið að sér að 

vera mentor fyrir sveitarfélagið. Þetta er í samræmi við það sem fram 

kemur hjá Daresh (2004) en þar er því haldið fram að þeir sem hljóti 

handleiðslu þegar þeir koma til starfa séu líklegri en aðrir til að taka að sér 

að vera mentor þegar fram í sækir. Með handleiðslu er sveitarfélagið að 

leggja sitt af mörkum og reyna að tryggja að nýjum skólastjórum gangi vel 

fyrsta starfsárið þeirra. Þar sem sveitarfélagið leggur metnað sinn í þetta 

stuðningsúrræði telur rannsakandi að það væri skynsamlegt að staldra við 

og leggja mat á hvernig hafi til tekist með því að fá upplýsingar frá þeim sem 

hlotið hafa handleiðslu. 

Skólastjórarnir voru sammála um það að sú vitneskja að geta alltaf hringt 

í einhvern ef eitthvað óvænt gerist hafi róað þá og veitt þeim ákveðið öryggi 

en það eru sambærilegar niðurstöður og Parylo, Zepeda og Bengtson (2012) 

komust að. Skólastjórarnir töluðu um að það væri gott að vita í hvern mætti 

hringja og vita að mentorinn liti ekki á það sem truflun og því óþarfi að velta 

því fyrir sér hvort eigi að hringja eða ekki. Einn skólastjóranna fékk mjög 

góða þjónustu hjá sínum mentor því sá hafði gert viðeigandi ráðstafanir í 

skólanum hjá sér til þess að hann yrði alltaf sóttur ef hinn hringdi, sama 

hvað hann væri að gera. Þetta þótti frábært framtak hjá mentornum. 

Rannsakandi tekur undir þetta og telur framtak mentors gott en veltir því 
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þó fyrir sér hvort það sé alltaf réttlætanlegt að trufla mentorinn eða hvort 

það nægi að skilja eftir skilaboð og hann hringi til baka um leið og færi gefst. 

Viðmælendur telja kosti handleiðslu vera marga en það var misjafnt 

hvað hver og einn taldi stærsta kostinn því þarfir þeirra voru ólíkar. Sumir 

þurftu aðstoð með fjármál á meðan aðrir voru að takast á við 

starfsmannamál. Enn aðrir töldu mikilvægt að hafa einhvern sem gæti  

hjálpað nýjum skólastjórum að læra á kerfið og þær leiðir sem hægt er að 

fara innan þess. Fram kom hjá Parylo, Zepeda og Bengston (2012) að það er 

talin vera ein besta leiðin til að koma upplýsingum til nýrra skólastjóra að 

þeir fái mentor strax í upphafi. Hann hefur þekkinguna og getur leiðbeint og 

kennt skólastjórum á kerfið sem unnið er eftir í viðkomandi sveitarfélagi.  

Allir skólastjórar í rannsókninni áttu það sammerkt að þeir töldu mikinn 

kost að boðin væri handleiðsla fyrsta árið þeirra í starfi. Bara sú vitneskja að 

hafa aðgang að mentor virtist láta skólastjórunum líða betur og gaf þeim 

ákveðið öryggi. Í þriðja kafla kom fram að handleiðsla er talin efla færni 

skólastjóra og vera lykill að velgengni þeirra í starfi. Í því ljósi veltir 

rannsakandi fyrir sér hvort ekki sé ástæða til að bjóða nýjum aðstoðar-

skólastjórum einnig þennan stuðning.  

Þegar skoðað var hvað mætti betur fara í handleiðslunni kom fram að 

það mætti formgera hana betur og setja upp markmið með hæfni og leikni 

sem stefnt væri að. Einnig var mikið að gera hjá báðum aðilum og því var oft 

erfitt að finna tíma til að hittast. Það kemur heim og saman við þær 

niðurstöður Hopkins-Thompson (2000) að helsta hindrun í sambandi við 

handleiðslu sé tímaskortur bæði hjá mentor og nýja skólastjóranum vegna 

mikillar vinnu. Margs konar stuðningur reyndist vera í boði innan 

sveitarfélagsins. Þegar sá stuðningur er skoðaður er hægt að finna bæði 

kosti og galla á öllu því sem í boði er. Viðmælendur töldu eigi að síður að 

kostirnir við handleiðslu væru fleiri en gallarnir og það eru sambærilegar 

niðurstöður og hjá Bush og Chew (1999). Þeir vitna í að handleiðsla sé mikið 

notuð í Singapore og Englandi og þar hafi komið í ljós að þótt einhverjir 

ókostir hafi komið fram séu kostirnir svo miklu fleiri að þeir yfirgnæfi 

ókostina. Viðmælendur voru á einu máli um að sveitarfélagið ætti áfram að 

bjóða upp á handleiðslu fyrir nýja skólastjóra. 

5.3.4 Annar stuðningur 

Að mati viðmælenda stendur sveitarfélagið sig vel hvað varðar stuðning og 

úrræði fyrir nýja skólastjóra. Viðmælendur voru allir ánægðir með þann 

stuðning sem þeir fengu þó svo að í einhverjum tilvikum hefði hann mátt 

vara  lengur eða vera meiri. Sveitarfélagið býður upp á fræðsludag fyrir nýja 
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starfsmenn og ýmis námskeið sem tengjast starfi skólastjóranna. Í 

sérstökum tilfellum er búinn til stuðningshópur fyrir nýja skólastjóra. Í þeim 

hópi eru sérfræðingar frá ýmsum sviðum sveitarfélagsins sem aðstoða 

skólastjórann í upphafi þegar hann kemur til starfa. Þá geta skólastjórar 

leitað til sérfræðinga á fræðsluskrifstofu en þar eru allir tilbúnir að aðstoða 

ef til þeirra er leitað. Skólastjórar innan sveitarfélagsins eru duglegir að 

aðstoða hver annan þegar til þeirra er leitað og með jafningjastuðningi. Að 

lokum er skólastjórum úr ákveðnum hverfum boðin ráðgjöf frá sérstökum 

skólastjóraráðgjafa.  

Þegar Þór kom til starfa var settur saman stuðningshópur til að aðstoða 

hann við að koma skólastarfinu af stað. Hann var mjög ánægður með 

stuðninginn en hefði viljað að hópurinn hefði haldið áfram að hittast eftir að 

skólastarf hófst.  Hann virtist þó líta svo á að hann hefði jafnvel sjálfur átt að 

koma sér upp einhverjum jafningjahópi til að hittast og ræða málin. Þótt Þór 

hafi verið ánægður með stuðninginn sagðist hann stundum hafa upplifað sig 

einan og að öllum væri sama um sig. Hann segir að þetta byggist allt á því 

hversu duglegur viðkomandi skólastjóri sé að leita eftir aðstoð. Hann sagði 

að skólastjóri þyrfti að vera áræðinn og bera sig eftir björginni því fólk fær 

ekkert ef það biður ekki um neitt. Samkvæmt Daresh (2004) er það ekki 

talið veikleikamerki þótt nýir skólastjórar þurfi að biðja um aðstoð heldur er 

litið á það sem mikilvægan þátt í að gera skóla skilvirkari til að nemendur 

nái betri árangri. 

Skólastjórarnir í rannsókninni gátu leitað til annarra skólastjóra í hverfinu 

eftir aðstoð eða til einhverra skólastjóra sem þeir þekktu til eða höfðu 

jafnvel unnið með áður. Dísa sagðist hafa fengið góðan stuðning frá skóla-

stjórum úr hverfinu þegar hún leitaði til þeirra eftir upplýsingum. Þeir voru 

duglegir að hvetja hana áfram til að takast á við þær breytingar sem hún 

vildi ráðast í. Hansen og Matthews (2002) telja jafningjastuðning vera góða 

leið til að bæta faglega þekkingu og koma á tengslaneti. Sara var á sama 

máli og Dísa og sagði að hún gæti leitað til skólastjóranna í hverfinu og 

fengið ráðleggingar. Hansen og Matthews (2002) segja að skólastjórar þurfi 

að fá tækifæri til að ræða við aðra sem eru að fást við það sama og þeir því 

oft sé enginn innan skólans sem hefur þekkingu á því sem skólastjórinn er 

að fást við.  

Það eru ekki bara skólastjórarnir í hverfinu sem aðstoða því sumir hafa 

komið sér upp jafningjahópi sem hittist reglulega og veitir þar hver öðrum 

stuðning. Dísa hafði starfað með þannig hópi í nokkur ár. Hópurinn hittist 

reglulega þar sem ýmis mál voru rædd eða ákveðin viðfangsefni tekin fyrir. Í 

þessum hópi taldi hún sig fá mestan stuðning fyrir sig sem persónu. Fram 
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kom hjá henni að í hópnum ríkti traust og þau geti lagt öll mál á borðin fyrir 

hina og einnig vinna þau saman að faglegum málum. Hansen og Matthews 

(2002) leggja áherslu á að þetta sé allt til staðar í formlegum 

jafningjahópum því þeir virki ekki nema traust sé til staðar, allir þori að opna 

sig um erfið mál og leggi sig fram við að finna lausnir á þeim. Dísu fannst 

það mikill styrkur að hafa aðgang að og geta leitað til annarra sem vinna 

svipuð störf og eru að fást við sambærileg verkefni. Hún sagði að sú 

vitneskja að það séu einhverjir sem spyrja þig hvernig þú hafir það og vilja 

aðstoða þig geti skipt miklu máli þegar erfiðleikar steðja að. Upplifun Dísu 

kemur heim og saman við rannsókn Parylo, Zepeda og Bengtson (2012) en 

þar kom í ljós að jafningjahandleiðsla hentar einstaklega vel til þess að 

skólastjórar kynnist öðrum, nái að byggja upp öryggisnet í kringum sig með 

öðrum skólastjórum í svipuðum aðstæðum og finnist þeir því ekki eins 

einangraðir í starfi. Fólk notar mismunandi leiðir til að byggja upp 

tengslanet en það er hægt að gera í gegnum vinnu, framhaldsnám og með 

því að vera duglegur að mæta á viðburði og fræðslufundi hjá félagi 

skólastjórnenda. Það að vera búinn að koma sér upp sterku tengslaneti 

getur skipt sköpum þegar skólastjóri þarf að leita út fyrir skólann með 

vandamál sem erfitt er að finna lausn á. Tengslanetið getur reynst vel og 

hefur Lim (2002) bent á að hafi skólastjórar gott tengslanet þá sé auðvelt að 

fá hjálp því fólk leggur sig oftar fram við að hjálpa þeim sem þeir þekkja 

heldur en ókunnugum. Með þetta í huga væri gott fyrir nýja skólastjóra að 

leggja mikla áherslu á að koma sér upp góðu tengslaneti strax frá byrjun því 

það mun auðvelda þeim starfið þegar litið er til langs tíma. 

Skólastjóraráðgjafi er nýtt starf sem verið hefur í þróun í vetur í ákveðnu 

hverfi í sveitarfélaginu. Sá sem sinnir því starfi vill fremur kalla það þjónustu 

en ráðgjöf. Ráðgjafinn sinnir skólum á ákveðnu svæði í sveitarfélaginu og 

geta skólastjórar leitað til hans með ýmis mál sem þeir þurfa úrlausn á. Oft 

eru þetta erfið og flókin mál sem hafa verið lengi í vinnslu og eru komin að 

einhverjum lokapunkti. Þegar skólastjóri lendir í vanda getur hann óskað 

eftir aðstoð ráðgjafans sem kemur út í skólana og vinnur með 

skólastjórunum. Ráðgjafinn vinnur að vissu leyti að svipuðum verkefnum og 

mentor en það eru ekki bara nýir skólastjórar sem geta notið aðstoðar hans 

heldur allir sem starfa í hverfinu sem hann þjónustar. Einn viðmælandinn 

var mjög ánægður að fá einhvern utanaðkomandi inn til að aðstoða og 

leiðbeina með mál sem hann átti erfitt með að finna lausn á. Talaði hann 

um að gott væri að fá endurgjöf á það sem gekk vel og að fá vitneskju um 

hvað mætti betur fara. Það er í samræmi við niðurstöður Daresh (2004) en 

þar kom fram að það skipti miklu máli að veita nýjum stjórnendum 

endurgjöf á vinnu þeirra til að þeir geti bætt sig og styrkt sem stjórnendur. 
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Viðmælenda fannst standa upp úr sú upplifum að vera ekki að trufla 

ráðgjafann þótt hringt væri í hann til að fá aðstoð því þetta var það sem 

hann var ráðinn til að sinna.  

5.4 Samantekt 

Þegar leitað er svara við rannsóknarspurningunni: Hver er upplifun 

skólastjóra af stuðningi frá sveitarfélaginu fyrsta starfsárið? kemur fram að 

skólastjórar telja að nægur stuðningur sé í boði ef leitað er eftir honum. 

Fram kom að viðmælendur voru ánægðir með þann stuðning sem boðið var 

upp á og töldu hann hafa gagnast sér vel. Við greiningu gagna kom fram að 

skólastjórarnir höfðu fengið mismikinn stuðning en umfang hans og eðli 

virtist fara eftir því hvaða verkefni þeir voru að takast á við og hvernig þeir 

voru undirbúnir fyrir starfið. Almennt voru skólastjórarnir vel undirbúnir og 

höfðu allir einhverja reynslu af stjórnun en það er í samræmi við 

niðurstöður DiPaola og Tschannen-Moran (2003).  

 Það virtist að miklu leyti undir skólastjórunum sjálfum komið hversu 

mikinn stuðning þeir fengu því það kom skýrt fram að það kemur enginn og 

býður fram stuðning heldur urðu skólastjórarnir sjálfir að hafa fyrir því að 

leita eftir honum. Þó er öllum nýjum skólastjórum boðin handleiðsla þegar 

þeir koma til starfa í sveitarfélaginu en það er síðan í höndunum á mentor 

og þeim sem hlýtur handleiðsluna að sjá til þess að sá stuðningur sé virkur. 

Erlendar og innlendar rannsóknir, sem fjallað var um í öðrum og fimmta 

kafla,  gáfu til kynna að þótt einhverjir ókostir við handleiðslu kæmu fram í 

öllum rannsóknum  þá virtust kostirnir alltaf yfirgnæfa þá. Þetta  var líka 

upplifun viðmælenda í rannsókninni. Þeir voru því á einu máli um að það 

ætti áfram að bjóða upp á handleiðslu en það mætti þróa hana áfram og 

gera hana markvissari.  
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6 Lokaorð 

Erlendar rannsóknir gefa vísbendingar um að stuðningur við skólastjóra 

fyrsta starfsárið þeirra geti skipt sköpum fyrir velgengni og áframhaldandi 

veru þeirra í starfinu. Markmiðið með þessari rannsókn var að skoða hvaða 

stuðningur væri í boði á vegum sveitarfélaga fyrir nýja skólastjóra þegar þeir 

koma til starfa. Þar sem erlendar rannsóknir byggja mikið á að handleiðsla 

sé notuð ákvað ég að finna sveitarfélög sem bjóða upp á þannig stuðning. 

Aðeins eitt sveitarfélag fannst sem bauð upp á handleiðslu en hún hefur 

verið í boði þar síðan 2004. Þar af leiðandi starfa allir viðmælendur í sama 

sveitarfélagi. Rannsóknin fól í sér að skoða bæði formlegan og óformlegan 

stuðning sem skólastjórar fengu fyrsta árið sitt í starfi. Rannsakandi vildi ná 

fram reynslu viðmælenda af þeim stuðningi sem í boði er og fá vitneskju um 

hvernig viðmælendur telja að hægt sé að bæta stuðninginn.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að skólastjórar séu ánægðir 

með þann stuðning sem í boði er og telja hann nýtast sér vel. Viðmælendur 

töldu sveitarfélagið standa standa sig vel og bjóða upp á fjölbreyttan 

stuðning. Ánægja ríkti með margvísleg námskeið, sem skólastjórum bjóðast, 

og þann stuðning sem starfsfólk á skólaskrifstofu og í öðrum deildum 

sveitarfélagsins veitir. Almennt virtust skólastjórarnir vera frekar vel 

undirbúnir fyrir starfið, með einhverja stjórnunarreynslu úr fyrra starfi og 

höfðu lokið meistaranámi. Það virtist þó sameiginlegt með þeim að 

þekkingu á fjármálum og fjárhagsáætlanagerð var ábótavant og staðfestu 

starfsmenn á fræðsluskrifstofu að það væri einnig þeirra reynsla af nýjum 

skólastjórum. Þá kom fram hjá öllum viðmælendum að litla sem enga 

fræðslu sé að fá um fjármál í því námi sem boðið er upp á fyrir skólastjóra.  

Sveitarfélagið, sem um ræðir, býður upp á formlega handleiðslu fyrir alla 

nýja skólastjóra og mikil ánægja var meðal viðmælenda með hana. Þótt 

almenn ánægja ríkti komu fram hugmyndir um leiðir til að bæta hana og 

gera markvissari. Til að bæta handleiðsluna væri í upphafi gott að setja 

markmið um leikni og færni sem stefnt væri á að auka yfir tímabilið. Einnig 

þyrfti að tryggja að mentor fengi tækifæri til að fylgjast með skólastjóranum 

að störfum til að eiga auðveldara með að átta sig á því hvaða erfiðleikum 

hann mætir í starfi og hvernig hann bregst við. Með því að sjá viðkomandi 

skólastjóra í raunaðstæðum yrði auðveldara fyrir mentorinn að átta sig á 

hvernig hann getur aðstoðað og hvar þörfin sé mest. Ráðlegt  væri að setja 
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ákvæði um þetta inn í samninginn strax í upphafi þannig að mentor hafi 

tækifæri til að fara út í skólann án þess að finnast hann vera að vera að 

troða einhverjum um tær. Til að mentor sé vel undirbúinn og starfskraftar 

hans nýtist sem best þyrfti að bjóða námskeið eða einhverja þjálfun áður en 

viðkomandi skólastjóri tekur að sér handleiðslu.  

Kostir handleiðslunnar voru margir að mati viðmælenda minna en það 

sem upp úr stóð var vitneskjan um að það væri einhver sem þeir gætu leitað 

til ef þeir lentu í vandræðum. Þessi vitneskja veitti þeim ákveðna ró og gerði 

þá öruggari í starfi. Skólastjórarnir töldu tengslamyndun og áframhaldandi 

samstarf við mentor vera jákvæðan þátt samstarfsins. Einhverjir ókostir 

komu fram en viðmælendur töldu kostina yfirgnæfa ókostina og því ætti 

áfram að bjóða upp á handleiðslu fyrir nýja skólastjóra.  

Þrátt fyrir takmarkanir á rannsókninni vegna fárra viðmælenda í úrtaki 

eru niðurstöður hennar í ýmsum atriðum sambærilegar niðurstöðum úr 

öðrum rannsóknum sem gerðar hafa verið á handleiðslu og stuðningi við 

skólastjórnendur. Við úrvinnslu á rannsóknargögnum vöknuðu fleiri 

spurningar sem rannsakandi telur að áhugavert væri að skoða nánar. Þar 

sem aðeins var rætt við einn skólastjóra sem hafði tekið að sér að vera 

mentor væri til dæmis áhugavert að ræða við fleiri skólastjóra og skoða 

reynslu þeirra af samstarfinu til að hægt sé að bæta stuðninginn enn meir 

og gera hann markvissari. Einnig væri áhugavert að skoða hvernig stuðningi 

er háttað í fleiri sveitarfélögum þar sem þetta virtist vera eina sveitarfélagið 

á höfuðborgarsvæðinu sem býður formlega handleiðslu fyrir nýja 

skólastjóra. Fróðlegt væri að skoða hvernig önnur sveitarfélög koma til móts 

við nýja skólastjóra og hvaða leiðir þau telja vænlegar til árangurs. Er það 

von mín sem rannsakanda að þessi rannsókn komi af stað umræðu um 

hvernig tekið er á móti nýjum skólastjórum og hvaða stuðning þeir geta 

fengið til að þeim farnist vel fyrsta árið í starfi.  
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Fylgiskjal 1 – Upplýst samþykki 

 

________________________ 

     Staður og dagsetning 

 

 

 

 

 

Upplýst samþykki 

 

 

Ég hef lesið kynningu á rannsókninni og þar með 
alla þá skilmála sem settir eru fyrir þátttöku og 
treysti því að öll gögn verði meðhöndluð sem 
trúnaðarmál. Ég samþykki hér með að taka þátt í 
rannsókninni og staðfesti það með undirskrift 
minni. 

 

 

 

 

  
____________________________________________ 

Viðmælandi (má setja merki í stað nafns) 

 

__________________________________________ 

Rannsakandi 
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Fylgiskjal 2 – Kynning á rannsókn 
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