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Úrdráttur 
Í þessari ritgerð er staða stjórnsýslu tónlistarkennslu grunn- og tónlistarskóla á Íslandi metin. 

Markmið verkefnisins er að greina styrkleika og veikleika í stjórnsýslu tónlistarkennslu og 

skoða hvernig þeir aðilar sem sjá um framkvæmd laganna hafa fylgt eftir ákvæðum þeirra 

laga sem sett hafa verið um kennslu tónlistar í grunn- og tónlistarskólum. Í ritgerðinni eru 

lagasetningar og aðalnámskrár beggja skólastiganna skoðaðar og farið í gegnum allar 

rannsóknir sem ráðuneytið hefur látið gera á tónlistarkennslu frá 1962. Farið er yfir hvaða 

aðilar annast upplýsingaöflun um tónlistarkennslu innan stjórnsýslunnar og hvaða 

upplýsingum þeir safna.  

Niðurstöður verkefnisins benda til að stjórnsýsla tónlistarkennslu sé þegar á heildina er litið  

vönduð. Þó megi greina veikleika sem flestir snúa að því að ákvæðum laga um fjárhagslegan 

stuðning við tónlistarskóla nr. 75/1985 og laga um grunnskóla nr. 91/2008 er ekki nægjanlega 

vel fylgt eftir. Sérstaklega skortir á upplýsingasöfnun og eftirlit með framkvæmd þeirra. 

Einnig veikir það stjórnsýsluna hvað  boðvaldsleiðir eru óskýrar. 
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Abstract 
In this thesis the status of the administration of  music education in the elementary- and music 

shools is evaluated. The objective of the project is to analyse the streinghts and weaknesses of 

the administration of music education and look at how these parties who administer the 

implementation of the law, have preformed in implementing the provisions in the laws that 

have been set for the education of music in the elementary-and music schools. The thesis 

observes all laws and curriculum of the elementary- and music schools and all researc maid 

by the Ministry of Education in that field since 1962. It also reviews who in the public 

administration are responsible for the data collection in the music education and what data 

they collect. 

Results of the project indicate that the administrative quality of the music education in general 

is good. While the identification of weaknesses that most has to do with provisions of Act no. 

75/1985 on financial support of music schools and of the Act no. 91/2008 of elementary 

shools is not adequately enforced. Particularly lacking in information collection and 

monitoring their implementation. Also weakens the administration authority to govern what 

routes are unclear.  
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Formáli 
Þetta verkefni er lokaverkefni til meistaraprófs í opinberri stjórnsýslu við Háskóla Íslands. 

Verkefnið heitir Stjórnsýsla tónlistarkennslu í grunn- og tónlistarskólum. Markmið 

verkefnisins er að greina styrkleika og veikleika stjórnsýslu tónlistarkennslu í grunn- og 

tónlistarskólum á Íslandi og skoða hvernig staðið hefur verið að framkvæmd núgildandi laga 

um tónlistarkennslu. Í verkefninu er tilgangur upphaflegra lagasetninga greindur og 

núgildandi lög skoðuð og farið yfir framkvæmd þeirra. Á grundvelli niðurstaðnanna eru 

gerðar tillögur að úrbótum á lögunum og framkvæmd þeirra, einnig er gerð tillaga um 

breytingu á stjórnsýslueiningum og boðleiðum innan stjórnsýslunnar.  

Verkefnið er 30 ECTS einingar og er unnið undir handleiðslu Ómars H. Kristmundssonar 

prófessors og kann ég honum bestu þakkir fyrir leiðsögn og ráðleggingar. Ég vil þakka öllum 

viðmælendum mínum þó sérstaklega Njáli Sigurðssyni sem var einstaklega duglegur að benda 

mér á heimildir og rannsóknir sem unnar hafa verið á tónlistarkennslu. Konunni minni, Huldu 

Líney Magnúsdóttur færi ég kærar þakkir fyrir að halda mér við efnið, frábæra hjálp og 

endalausa þolinmæði. Fanney Ásgeirsdóttir fær svo sérstakar þakkir fyrir að lesa yfir 

stafsetningu og benda á það sem betur mátti fara.    
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1 Inngangur 
Í þessari meistararitgerð er stjórnsýslu tónlistarkennslu á Íslandi lýst og styrkleikar hennar og 

veikleikar skoðaðir. Lýst er aðkomu ríkis og sveitarfélaga að tónlistarkennslumálum í landinu, 

tilgangi með lagasetningum fyrir tónlistarkennslu í grunn- og tónlistarskólum, og sögulegri 

þróun. Í tónlistarkennslu tónlistarskóla eru skilyrði um fjármögnun sérstaklega skoðuð, eftirlit 

með þeim og hvernig tölfræðilegum upplýsingum um tónlistarskóla er safnað. Í allri 

tónlistarkennslu, bæði í tónlistarkennslu grunnskóla (tónmennt) og tónlistarskóla, er skoðuð 

framkvæmd þeirra lagasetninga sem í gildi eru. Rannsakandi skoðar umboðskeðjuna eins og 

hún birtist í þeim lögum sem í gildi eru um grunn- og tónlistarskóla og flokkar hlutverk og 

skyldur hvers aðila. Styrkleikar og veikleikar stjórnsýslu tónlistarkennslu í grunn- og 

tónlistarskólum eru einnig skoðaðir og lagðar eru fram tillögur að úrbótum á framkvæmd 

hennar.  

Ritgerðin byggir bæði á skriflegum og munnlegum heimildum. Rannsakandi skoðaði 

lagasetningar og hvernig tónlist sem námsgrein hefur þróast í námskrám. Þá las hann og 

kortlagði allar kannanir sem menntamálaráðuneytið hefur látið gera um tónlistarkennslu bæði 

í grunn- og tónlistarskólum landsins. Rannsakandi tók einnig tvö viðtöl við fyrrverandi og 

núverandi starfsmenn menntamálaráðuneytisins. Auk þess var aflað skriflegra upplýsinga með 

tölvupóstum um afmörkuð viðfangsefni frá menntamálaráðuneyti, Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, 

Hagstofu Íslands, Prófanefnd tónlistarskóla, Námsgagnastofnun og Námsmatsstofnun. 

Þessum póstum var iðulega fylgt eftir með símtali. Fengin var heimild nafngreindra aðila fyrir 

birtingu á upplýsingum sem þeir sendu höfundi.  

Sú rannsóknarspurning sem reynt verður að svara í ritgerðinni er eftirfarandi: Hverjir eru 

styrkleikar og veikleikar stjórnsýslu tónlistarkennslu í grunn- og tónlistarskólum á Íslandi?  
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2 Umboðskenningin 
Umboðskenningin er ein af kenningum stjórnsýslufræðinnar. Í umboðskenningunni er gert ráð 

fyrir því að framsal á valdi og verkefnum sé keðja sem liggur frá kjósendum til Alþingis, 

þaðan til framkvæmdavaldsins, þ.e. til ráðuneyta og áfram til stofnana þeirra. Sambandið milli 

kjörinna fulltrúa (umbjóðanda) og starfsmanna stjórnsýslunnar (fulltrúa) snýst í raun um 

framsal á ákvörðunum eða valdaframsal. Framsalið byggist á því að starfsmaður 

stjórnsýslunnar (fulltrúinn) býr yfir upplýsingum, þekkingu, færni eða tíma sem hinn kjörna 

fulltrúa (umbjóðandann) skortir.
1
  

Upprunalegu forsendur kenningarinnar eru þær að starfsmenn stjórnsýslunnar séu annað hvort 

stjórnlausir eða að minnsta kosti sé mjög erfitt að stjórna þeim. Upphafsmenn kenningarinnar 

vildu líta á stjórnsýsluna eins og hún væri fyrirtæki á markaði sem sótti í að hámarka arðsemi 

sína. Í þessum forsendum hamstra starfsmenn stjórnsýslunnar upplýsingar, leita eftir 

sjálfstæði og koma sér undan vinnu. Langflestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á vettvangi 

sýna að sambandið milli kjörinna fulltrúa og starfsmanna stjórnsýslunnar er í stigveldisformi. 

Því mætti líkja við röð samninga milli kaupanda og seljanda vöru þar sem hinn kjörni fulltrúi 

reynir að sníða þjónustuna sem hann kaupir eftir sínum þörfum með lagasetningum, 

reglugerðum, tillögum og annars konar óbeinum stjórnunaraðferðum. Seljandi þjónustunnar, 

er hins vegar starfsmaður stjórnsýslunnar. Hann er blanda af kennara og sérfræðingi sem 

bregst við þessum lagasetningum og reglugerðum og reynir um leið að þjónusta kúnnann þ.e. 

hinn kjörna fulltrúa. Umboðskenningin er mjög góð aðferð til að skilja sambandið milli tíma, 

stjórnmála og stjórnsýslu þar sem löggjafinn, sem er bundin af lagasetningum forvera sinna, 

reynir að þoka starfsmönnum stjórnsýslunnar í átt að sínum hugmyndum með nýjum 

lagasetningum og reglugerðum.
2
 

Umboðskenningin hefur ákveðnar takmarkanir þar sem opinber starfsemi er ekki öll undir 

ráðherravaldi. Sumir hlutar stjórnsýslunnar eru undanskildir ráðherravaldi að hluta eða öllu 

                                                           
1 Kathleen M. Eisenhardt, "Agency Theory: An Assessment and Review.," The Academy of 
Management Review 14, nr. 1 (1989). 
2 H. George Frederickson og Kevin B. Smith, The Public Administration Theory Primer (United States of 
America: Westview press, 2003). 
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leyti. Í þeim hópi eru sjálfstæðar úrskurðarnefndir og sjálfstæðar stofnanir en yfir þeim hefur 

ráðherra ekki beint boðvald.
3
 

Þá er einnig sú hætta fyrir hendi að fulltrúinn sinni ekki hagsmunum umbjóðandans. 

Hugsanlegt er að hagsmunir þeirra fari ekki saman og ef fulltrúinn vinnur gegn hagsmunum 

umbjóðandans skapast það sem kallað er umboðsvandi. Aðallega er talað um tvær tegundir 

umboðsvanda. Annar felst í því að fulltrúinn svíkst um að framkvæma það sem umbjóðandinn 

felur honum að gera. Hinn möguleikinn er þegar fulltrúinn vinnur vísvitandi gegn vilja 

umbjóðandans. Þá getur umboðsvandi einnig skapast við upplýsingamisvægi, það er þegar 

umbjóðandinn býr ekki yfir sömu, eða jafn miklum, upplýsingum og fulltrúinn. Fulltrúinn á 

þá möguleika á að nýta þetta upplýsingamisvægi sér í hag. Líkur á umboðsvanda aukast ef 

upplýsingamisvægi er til staðar. Sá skaði sem umbjóðandi verður fyrir vegna umboðsvanda 

kallast umboðstap. Í umboðskenningunum er talað um fjögur tæki sem umbjóðandinn getur 

notað til að verjast umboðsvanda og þannig lágmarkað umboðstap. Tvö þeirra eru notuð áður 

en samningur er gerður, það eru skönnun eða val og samkomulag um starfsskilyrði. Hin tvö 

sem notuð eru eftir að samningur er gerður eru, eftirlit og skýrslur eða eftirlitsstofnanir.
4
 

 

                                                           
3 Gunnar Helgi Kristinsson, "Lýðræðisleg ábyrgð og rekstrarform stjórnsýslu," Stjórnmál og stjórnsýsla 
- veftímarit 3, nr. 2 (2007). 
4 Kaare Storm, "Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies," European Journal of 
Political Redearch 37, nr. 3 (2000). 
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3 Mat, eftirlit og eftirlitskerfi 
Eftirlit þykir sjálfsagt á mörgum sviðum og í sumum lögum og reglugerðum sem þeim fylgja 

eru sérstök ákvæði um það hvernig eftirliti skuli háttað. Flest eftirlitsákvæði snúa að 

fjárhagslegum atriðum en einnig er nokkuð um að eftirlitsákvæði séu sett um gæði vöru og 

staðla sem þær þurfa að uppfylla t.d. byggingarreglugerðir. Í kaflanum er fjallað um eftirlit og 

mismunandi þætti þess en einnig er eftirlit skoðað út frá samningum. Fyrst er farið yfir 

skilgreiningar á mati í Aðalnámskrám grunn- og tónlistarskóla. 

Í Aðalnámskrá tónlistarskóla um mat kemur fram að mat á skólastarfi eigi að skiptast í innra 

og ytra mat. Með innra mati er átt við sjálfsmat skóla sem unnið er af starfsmönnum hans. 

Með ytra mati er átt við úttekt á starfsemi skóla sem unnin er af utanaðkomandi aðila.
5
 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er hliðstæður kafli um mat. Þar kemur fram að mat á skólastarfi sé 

tvíþætt. Annars vegar sé um að ræða það mat sem skólar framkvæma sjálfir og er kallað innra 

mat. Hins vegar er um að ræða mat sem utanaðkomandi aðili vinnur á vegum sveitarfélags, 

ráðuneytis mennta- og menningarmála eða annarra aðila og kallast ytra mat. Jafnframt kemur 

fram í Aðalnámskrá grunnskóla að markmið mats sé einkum þríþætt. Í fyrsta lagi að fylgjast 

með að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskráa. Í öðru lagi 

að auka gæði skólastarfsins og stuðla að umbótum, tryggja að réttindi nemenda séu virt og að 

þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögum. Í þriðja lagi að veita upplýsingar 

um skólastarfið, árangur þess og þróun.
6
 

Samkvæmt Samstarfsnefnd Evrópusamstarfsins eru eftirlit, endurskoðun og skýrslugerð 

höfuðskyldur stjórnunar. Þessir þættir innihalda söfnun, greiningu, samskipti og not á 

upplýsingum um efnislega og fjármálalega framvindu og niðurstöður sem innihalda greiningu 

á árangri verkefna.
7
 

Eftirlit, endurskoðun og skýrslugerð eiga að gefa af sér, greiningu á árangri og vandamálum 

sem upp koma við útfærslu verkefnisins, upplýstar ákvarðanir teknar í tíma af stjórnendum til 

að styðja við útfærslu verkefnisins, ábyrgð á þeim úrræðum og niðurstöðum sem af þeim 

                                                           
5 Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá tónlistarskólanna: Almennur hluti (Reykjavík: Oddi 2000). 
6 Mennta- og menningarmálaráðuneytið, Aðalnámskrá grunnskóla 2011. Almennur hluti. (Reykjavík: 
Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 
7 European Commission, "Aid Delivery Methods: Project Cycle Management Guidelines,"  
http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/europeaid/49a_en.htm (sótt 5. febrúar 2012). 

http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/europeaid/49a_en.htm
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hljótast, meðvitund og þátttöku hluthafa eða hlutaðeigandi stofnanna, mat á árangri 

verkefnisins og eftirlit með framkvæmdum og fjármálum.
8
 

Eftirlit (e. Monitoring) er sú athugun sem á sér stað á framvindu verkefna gagnvart því að ná 

áætluðum niðurstöðum og hefur þann tilgang að bæta ákvarðanatöku í stjórnun og rekstri. 

Eftirlit inniheldur söfnun, greiningu, samskipti og not á upplýsingum um framvindu 

verkefnisins. Eftirlitskerfi og eftirlitsaðferðir eiga að skaffa verkfæri sem koma mikilvægum 

upplýsingum á rétta staði og hjálpa þannig réttu fólki að taka vel upplýstar ákvarðanir á 

réttum tíma. Eftirlit á að varpa ljósi á styrkleika og veikleika við framkvæmd verkefna og 

auðvelda fólki í stjórnunarstöðum að, takast á við vandamál, bæta árangur, byggja ofan á vel 

heppnuð atriði og aðlagast breyttum aðstæðum.
9
 

Eftirlit á að einblína á söfnun og greiningu upplýsinga um, áþreifanlegan árangur (inntak 

ráðstafana, hafnar aðgerðir og niðurstöður af árangri) og gæði aðferða, ( hafa hluthafa og aðra 

sem koma að framkvæmdinni með í ráðum, svo sem þátttakendur og innri hjálpardeildir). 

Árangur í fjármálum (fjárveitingar og útgjöld). Fyrstu viðbrögð markhópa við virkni verkefna 

(not á þjónustu eða aðstöðu, breytingu á vitund, afstöðu eða ástundun). Ástæður fyrir 

ófyrirsjáanlegum eða fjandsamlegum viðbrögðum markhópa og til hvaða hjálparaðgerða sé 

hægt að grípa.
10

 

Mat (e. Evaluation) er mæling á hagkvæmni, skilvirkni, áhrifum, mikilvægi og sjálfbærni 

þeirrar aðstoðar, stefnu og aðgerða sem notaðar eru. Mat er hægt að aðgreina frá endurskoðun 

og eftirliti á eftirfarandi atriðum. Umfangi þess, það er yfirgripsmikið og er til þess fallið að 

meta hvort réttar ákvarðanir eða aðferðir hafi verið teknar eða ekki. Tímasetningum þess, það 

fer sjaldnar fram og venjulega við lok verkefnis. Þátttakendum, í mati taka oft þátt 

utanaðkomandi og óháðir aðilar til að tryggja óhlutdrægni. Notendum niðurstaðnanna, 

niðurstöðurnar eru notaðar af aðferðafræðingum, stefnumótandi aðilum sem láta sig varða 

framvindu verkefnisins, herkænsku stefnu og dagskrárstefnu frekar en bara stjórnunarlegar 

skyldur við að koma verkefninu á laggirnar.
11

 

Regluleg eftirfylgni (e. Review) skapar tækifæri fyrir framkvæmdaaðila og aðra lykilaðila til 

að framkvæma frekari greiningu á upplýsingum sem safnað er með eftirliti. Endurteknar 

                                                           
8 Sama heimild. 
9 Sama heimild. 
10 Sama heimild. 
11 Sama heimild. 
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vísbendingar leiða til upplýstrar ákvarðanatöku og hjálpa stjórnendum að taka ákvarðanir sem 

styðja við árangursríka útfærslu framkvæmdar. Aðaltilgangur reglulegrar eftirfylgni er að 

deila upplýsingum, taka sameiginlegar ákvarðanir og endurskipuleggja framhaldsferil 

framkvæmdar.
12

 

Regluleg eftirfylgni er stjórnunaraðferð sem beita má á mismunandi stigum framkvæmdar, á 

mismunandi tímum og með mislöngu millibili. Aftur á móti verður eftirfylgnin að vera 

fyrirfram skipulögð á ákveðnum tímum eða stigum framkvæmdar og hún verður að innihalda 

skýrt skipulag og tilgang.
13

  

Endurskoðun (e. Audit) er mæling, hún mælir hvort lögum og reglum sé fylgt í útgjöldum og 

innkomu þ.e.a.s. undanlátssemi frá lögum, reglum, viðeigandi samningsatriðum og viðmiðum. 

Hvort sjóðir verkefnisins hafi verið notaðir á markvissan og fjárhagslega réttan hátt með tilliti 

til áreiðanlegrar fjárhagsstjórnunar og hvort þeir hafi verið notaðir á áhrifaríkan hátt þ.e.a.s. í 

þeim tilgangi sem til var ætlast.
14

 

Endurskoðun skilur sig frá eftirliti, eftirfylgni og mati í eftirfarandi atriðum. Tilgangi sínum, 

það er að skapa/gefa óháða fullvissu um hluti. Gildissviði sínu, það einblínir á fjárhagsleg 

atriði, skilvirkni, efnahag og virkni starfseminnar. Þeir sem koma að endurskoðuninni eru 

óháðir löggiltir sérfræðingar á sínu sviði. Notendur niðurstaðnanna eru stjórnvöld eða 

yfirvöld, styrktaraðilar, samvinnuaðilar og æðstu stjórnendur fyrirtækja eða stofnana.
15

 

Við hönnun og stjórnun eftirlits- og endurskoðunaráætlunar er mjög áríðandi að hafa notendur 

upplýsinganna ávallt í huga. Í upphafi þarf að svara spurningunni, hver þarf hvaða 

upplýsingar? Þetta er sérstaklega áríðandi að skoða með tilliti til stigveldis innan stofnana og 

fyrirtækja. Sé þetta ekki haft í huga er hætta á að safnað sé upplýsingum sem skipta ekki máli 

eða nýtast ekki einstaka notendum. Einnig er hætta á að komið sé á fót eftirlitskerfi sem safnar 

einungis úrdráttum eða yfirlitsupplýsingum sem eingöngu gagnast fjárfestum, æðstu 

stjórnendum og stefnumótandi aðilum en gagnast lítið þeim sem eiga að framkvæma stefnuna 

eða öðrum hluthöfum og meðeigendum. Slík kerfi skapa oft lággæða upplýsingar sem gagnast 

lítið við að byggja upp innri getu og eru ekki sjálfbær.
16

 

                                                           
12 Sama heimild. 
13 Sama heimild. 
14 Sama heimild. 
15 Sama heimild. 
16 Sama heimild. 
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Skilgreininguna á því hvaða upplýsingum eigi að safna þarf að finna með óháðri  greiningu 

hjá og á, áhuga og getu hluthafa, stofnana- og stjórnunaruppbyggingu og þeim sem bera 

ábyrgð á ákvarðanatöku. Frumáherslu á að leggja á þær upplýsingar sem þarf fyrir 

framkvæmdaaðila áætlunar.
17

 

Nátengt því að meta hvaða upplýsingum þarf að safna er hvernig þeim er safnað, þær greindar 

og notaðar. Hvar sem það er mögulegt ætti að nota og byggja ofan á það upplýsingakerfi sem 

fyrir er til að forðast uppbyggingu annars samhliða kerfis og til að byggja upp innri styrk og 

getu stofnunar. Þar sem búa þarf til sérstakt eftirlitskerfi þarf að gæta sérstaklega að kostnaði 

og sjálfbærni þess kerfis.
18

 

Söfnun, greining og notkun á upplýsingum krefst úrræða og tekur tíma, tíma sem fyrirtæki og 

stofnanir hafa ekki of mikið af. Árangursríkt eftirlitskerfi ætti því aðeins að safna nægum 

upplýsingum til að hafa áhrif á gæði í ákvarðanatöku. Meiri upplýsingar eru ekki endilega 

betri upplýsingar ef ekki eru hagræn not fyrir þær, því ber einungis að safna þeim 

lágmarksupplýsingum sem þörf er á. Kerfi eiga að vera mátulega einföld og um leið hagnýt. 

Þar sem það er mögulegt og svarar kostnaði er hægt að auka gæði upplýsinga með því að 

safna upplýsingum úr fleiri áttum og með fleiri aðferðum.
19

 

Án skipulags (efnislegs og fjárhagslegs) verður eftirlit, mat og endurskoðun erfitt verkefni. 

Skipulag er nauðsynlegt til að skapa viðmið um það hvaða framfarir á að meta og dregur 

línurnar um hvernig eigi að dæma frammistöðu. Vel útfært skipulag er þess vegna 

nauðsynlegt til að ná árangri í eftirliti, eftirfylgni, mati og endurskoðun.
20

 

 

                                                           
17 Sama heimild. 
18 Sama heimild. 
19 Sama heimild. 
20 Sama heimild. 
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3.1 Samningar 
Í bók sinni „The tools of Government“ fjallar Lester M. Salamon meðal annars um eftirlit. 

Þær eftirlitskenningar Salamons sem falla best að þeim veruleika sem tónlistarskólar á Íslandi 

vinna í eru eftirlitskenningar hans með samningum. Í grunninn er rekstur tónlistarskóla á 

Íslandi í dag samningur á milli ríkisins annars vegar og sveitarfélaga hins vegar. Sum 

sveitarfélögin gera svo samninga við einkaaðila um rekstur skólanna. Alls eru átján skólar í 

Reykjavík reknir af einkaaðilum með samningi við sveitarfélagið og allavega þrír skólar utan 

Reykjavíkur eru reknir með sama formi. 

 

3.1.1 Samningar sem stjórntæki 

Ef samningur á að vera meira en pappírsins virði verður ríkið að fylgjast með framvindu hans. 

Stjórnun samninga eða eftirfylgni með þeim samanstendur af nokkrum þáttum.  

1. Fylgjast með útgjöldum 

2. Fylgjast með árangri 

3. Fylgjast með breytingum á samningum 

4. Gera kröfur 

5. Rifta samningi 

Lítil áhersla á stjórnun samninga hefur verið vandamál þar sem stjórntækið samningar hefur 

verið notað. Oft hefur stjórnvöld skort þor til að halda samningshafa/viðsemjendum við efnið 

þegar þeir hafa ekki staðist þær kröfur sem settar hafa verið í samningum. Oft hafa 

samningshafar/viðsemjendur fengið að afhenda vöru eða þjónustu sem ekki hefur uppfyllt 

gæði samninga og/eða farið fram úr kostnaðaráætlun við verkið.
21

 

 

3.1.2 Stjórnun og eftirfylgni með samningum  

Þegar búið er að skrifa undir samning byrjar skipulagning þjónustu og innleiðingarferlið. 

Samningurinn sjálfur getur verið frá einu ári og uppúr og veltur það á reglu- og lagaumhverfi. 

Það að skrifa undir samning þarf ekki endilega að þýða að þjónustan verði veitt strax. 

Verktakinn/samningshafinn gæti þurft að ráða og þjálfa starfsmenn, finna undirverktaka og 

gera ráðstafanir varðandi viðeigandi tól og tæki. Þarna eru hlutir sem geta seinkað 

                                                           
21 Ruth H. DeHoog og Lester M. Salamon, „Purchase of Service Contracting“ Í The Tools of 
Government: A Guide to the New Governance, ritstj. Lester M. Salamon (New York: Oxford, 2002). 
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framkvæmd þjónustu. Þar sem ráðuneyti eru endanlega ábyrg fyrir kostnaði og gæðum þeirrar 

vöru eða þjónustu sem samið er um verða þau að framfylgja eftirliti og gæðamati. 

Embættismenn ríkisins geta nýtt sér nokkur mælitæki til að fara yfir hvort samningurinn sé 

rétt framkvæmdur og rétt þjónusta veitt. Þar á meðal eru: 

 reglulegar eftirlitsheimsóknir  

 mánaðarlegar eða fjórðungsskýrslur  

 handahófs valið eftirlit með skýrslum  

 fjárhagsleg eftirfylgni og endurskoðun  

 kvörtunarkerfi fyrir notendur þjónustu  

Sum þessara mælitækja krefjast auka þjálfunar starfsfólks og annarskonar starfstengdra 

lausna.  Með tilliti til kostnaðar fer ríkið sjaldnast út í allt þetta eftirlit. Í stað þess velur það þá 

leið að fylgjast með gæðum vöru eða þjónustu í þjónustuferlinu og hvetja framleiðendur vöru 

og þjónustu til að bæta sig jafnt og þétt í gegnum samningstímann.
22

 

 

3.1.3 Vandamál við samninga sem stjórntæki 

Eitt af vandamálunum við samninga sem snúa að almenningsþjónustu er að eftirlit og 

gæðamat er oft illa framkvæmt. Hinu opinbera hættir til að festast í að skoða alltaf sömu þætti 

þjónustunnar. Skoða skýrslur og fjárhagsáætlanir til að gæta að því að allt sé í samræmi við 

samninga. Það einblínir á það sem lagt er í samninginn af þeirra hálfu og hvað komi út úr 

framkvæmd samningsins en sést oft yfir hvað þjónustunotandinn fær út úr samningnum. 

Sumir samningar sem snúa að almenningsþjónustu eru þess eðlis að erfitt er að fylgja þeim 

eftir og meta þá. Þegar þjónustan er ný eða samningsaðilinn óreyndur á einhvern hátt reyna 

eftirlitsmenn ríkisins að komast hjá því að kljást við flókin dæmi um þjónustugæði, virkni og 

útkomu. Oft eru líka stjórnvöld sem ábyrgð bera á þjónustunni ekki nægjanlega í stakk búin til 

að fylgja eftir eða framkvæma eftirlitshlutverk sitt. Ástæðurnar geta verið margar. Stofnanir 

geta verið að gegna margþættu hlutverki, auk þess að vera að gegna eftirliti. Þær geta verið 

undirmannaðar, fjársveltar, starfsfólk óreynt eða ekki hlotið rétta þjálfun til að gegna 

eftirlitshlutverki. Þá getur einnig verið að þær hafi litla reynslu af því að framkvæma sjálf 

                                                           
22 Steven J. Kelman, "Contracting," Í The Tools of Government: A Guide to the New Governance, ritstj. 
Lester M Salamon (New York: Oxford University press, 2002). 
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verkin og geti þess vegna ekki áttað sig á hvernig greina eigi vandamál og lausnir þeim 

tengdar. Undir þessum kringumstæðum hættir þeim til að einblína á mánaðarlegar eða 

fjórðungs áfangaskýrslur og einfaldar staðreyndatölur eins og fjölda notenda, tilvísanir á 

þjónustu og kostnað við þjónustu, sérstaklega þar sem endurnýjun samningsins veltur á 

þessum upplýsingum. Í þessu ferli hættir stofnunum til að mistúlka bæði fjárhags- og 

þjónustuvandamál. Eina leiðin til þess að stofnanir ríkisins skilji til fullnustu gæði og 

framvindu þjónustu, sem þeim er gert að fylgjast með, er að fylgja nákvæmum verkferlum í 

eftirliti og mati þjónustu og heimsækja þjónustuaðila með reglulegu millibili.
23

 

 

 

                                                           
23 Sama heimild. 
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4 Um tónlistarfræðslu fyrri tíma 
Í þessum kafla verður stiklað á stóru um forsögu tónlistarkennslu á Íslandi. Rakin verður í 

stórum dráttum aðkoma þeirra frumkvöðla sem ruddu brautina í kennslu og námsgagnaútgáfu. 

Einnig er rakið hvaða viðburðir í samfélaginu urðu til þess að hið opinbera kom að rekstri 

tónlistarskóla.  

Eins og annarsstaðar í Evrópu var það kirkjan sem framan af dró vagninn í tónlistarkennslu-

málum hér á landi. Fyrstu heimildir um söngkennslu á Íslandi eru frá Hólum í Hjaltadal en þar 

stofnaði Jón Ögmundarson, biskup, skóla árið 1107. Jón fékk franskan prest, Richini til að 

kenna söng og söngfræði við skólann. Var sú kennsla aðallega í kaþólskum tíðasöng. Við 

siðaskiptin breyttist messuhaldið og í stað latínusöngsins kom lúterskur kirkjusöngur á 

íslensku. Var hann oft kallaður grallarasöngur en nafngiftin kemur frá sálmabók Guðbrands 

Þorlákssonar biskups, sem kölluð var Grallarinn. Tónfræði Grallarans ríkti á Íslandi frá 1594  

fram á 19. öld.
24

 Magnús Stephensen var næstur til að spreyta sig og árið 1801 gaf hann út 

sálmabók sem kölluð var aldamótabókin eða Leirgerður eftir félaginu sem stóð að útgáfunni. 

Var hún gefin út til höfuðs grallarasöng, sem sór sig í ætt við miðalda- eða kirkjutóntegundir 

svokallaðar en Magnús vildi koma á nýrri sönghefðum sem þóttu fágaðri á meginlandinu.
25

 

Þessar tilraunir Magnúsar til að betrumbæta sönglíf þjóðarinnar báru takmarkaðan árangur, þó 

ruddu þær vissulega braut fyrir síðari tilraunir. Næstu tilraun til að dreifa nýju tónfræðinni um 

landið gerði nemandi Magnúsar, Ari Sæmundsen, hann gaf út Leiðarvísi til að spila á langspil 

árið 1855.
26

 

Fram undir miðja 19. öld er tæplega hægt að segja að Íslendingar hafi þekkt til hljóðfæraleiks. 

Íslenska langspilið og fiðlan voru lengst af í eigu fárra manna. Þar að auki voru þau afar 

frumstæð hljóðfæri, borið saman við þau hljóðfæri sem við lýði voru annarsstaðar í Evrópu, 

þar sem tónlist og hljóðfæri höfðu þróast í mörg hundruð ár. Sama má segja um sönglist 

Íslendinga sem að mestu var hefðbundin íslenskur tvísöngur “fimmundasöngur” og 

messusöngur sem þótti heldur óáheyrilegur.
27

  

                                                           
24 Bjarni Þorsteinsson, Íslenzk Þjóðlög, 2. útg. (Siglufjörður: Siglufjarðarprentsmiðja, 1974). 
25 Sálmabók, Evangelisk-kristileg messu-saungs- og sálma-bók / Ad konúnglegri tilhlutun samantekin 
til almennilegrar brúkunar í kirkjum og heimahúsum (Leirárgjordum vid Leirá: konúnglega ísledska 
lands uppfrædíngar félagi, 1801). 
26 Hallgrímur Helgason, Tónmenntasaga Íslands (Reykjavík: Skákprent, 1992). 
27 Samband íslenskra lúðrasveita, Skært lúðrar hljóma: Saga íslenskra lúðrasveita, ritstj. Atli 
Magnússon (Reykavík: Ísafold, 1984). 
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4.1 Frumkvöðlar í tónlistarkennslu 

Árið 1840 eignaðist Dómkirkjan í Reykjavík orgel og þangað réðst Pétur Guðjohnsen sem 

hafði lært orgelleik í Danmörku samhliða barnakennaranámi sínu þar ytra. Pétur var einnig 

skólastjóri Barnaskóla Reykjavíkur og kenndi þar sönglist. Árið 1846 þegar Dómkirkjan var 

vígð eftir miklar endurbætur söng kór skólapilta fjórraddað við athöfnina. Þótti mönnum sem 

þeir hefðu aldrei fegurri söng heyrt. Í apríl 1854 efndi Pétur til fyrstu opinberu 

söngskemmtunarinnar ásamt skólapiltum og þótti hún takast einkar vel.
28

 Pétur Guðjonhsen 

telst því einn af fumkvöðlum í tónlistarkennslu á Íslandi og sennilega fyrstur manna til að 

skipuleggja tónlistarkennslu innan almenns skóla (grunnskóla).  

Annar frumkvöðull er Jónas Helgason, hann stofnaði árið 1862 fyrsta söngfélagið í landinu 

ásamt bróður sínum Helga Helgasyni og fleiri ungum mönnum.
29

 Jónas tók við starfi Péturs í 

Dómkirkjunni þegar hann lést árið 1877. Hann var mjög ötull við kennslu bæði í sönglist og 

leik á harmonium (orgel). Hann gaf út nokkrar kennslubækur í tónlist, Leiðarvísir um notkun 

á raddfærum mannsins 1883 og Söngkennslubækur fyrir byrjendur 1.-10. hefti 1882-1901 en 

auk þess gaf hann út mikinn fjölda sönglagasafna.
30

  Þess má geta að árið 1881 greiddi 

íslenska ríkið Jónasi 1000 krónur í árslaun fyrir að kenna orgelleikaraefnum og eru það fyrstu 

heimildir um fjárhagsleg afskipti hins opinbera af tónlistarkennslumálum á Íslandi.
31

 

Segja má að í kringum Alþingishátíðina sumarið 1930 séu fyrstu alvöru afskipti stjórnvalda af 

tónlistarkennslumálum á Íslandi. Undirbúningur að hátíðinni hófst árið 1925 en þá skipaði 

ríkisstjórnin þriggja manna nefnd til undirbúnings hátíðarinnar. Páll Ísólfsson var fenginn sem 

ráðgjafi nefndarinnar. Síðar var Sigfús Einarsson skipaður söngstjóri hátíðarinnar. Þá var 

einnig, í tilefni af alþingishátíðinni, fenginn til landsins austurrískur tónlistarmaður, Franz 

Mixa. Hann æfði og stjórnaði Hljómsveit Reykjavíkur á hátíðinni.
32

 

Ekki er nokkur vafi á að tónlistarlegur undirbúningur þessarar hátíðar var mikill drifkraftur í 

öllu tónlistarlífi og kennslu. Að hátíðinni lokinni var gengið eftir Franz Mixa að stjórna 

Hljómsveit Reykjavíkur áfram. Hann setti sem skilyrði að tónlistarskóli yrði stofnaður í 

                                                           
28 Sama heimild. 
29 Ísmús, "Jónas Helgason,"  http://www.ismus.is/i/person/id-1003257 (sótt 14. mars 2013). 
30 Hallgrímur Helgason, Tónmenntasaga Íslands. 
31 Ísmús, "Jónas Helgason".  
32 Bjarki Sveinbjörnsson, "Alþingishátíðin 1930,"  http://www.musik.is/BjarkiSve/Phd/Sidur/11-
26.html (sótt 14. mars 2013). 

http://www.ismus.is/i/person/id-1003257
http://www.musik.is/BjarkiSve/Phd/Sidur/11-26.html
http://www.musik.is/BjarkiSve/Phd/Sidur/11-26.html
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Reykjavík m.a. til að annast kennslu meðlima sveitarinnar. Haustið 1930 var Tónlistarskólinn 

í Reykjavík stofnaður að frumkvæði nokkurra manna. Þar í fararbroddi voru Franz Mixa, Páll 

Ísólfsson og Ragnar Jónsson kenndur við Smára.
33

  

Ekki er hægt að gera framgangi tónlistarkennslumála á Íslandi skil öðruvísi en að minnast á 

Ragnar í Smára. Hann var atvinnurekandi og menningarfrömuður sem studdi dyggilega við 

ýmsa menningarstarfsemi. Árið 1932 stofnaði hann ásamt hópi manna Tónlistarfélagið í 

Reykjavík. Var því félagi ætlað að styðja við Hjómsveit Reykjavíkur og Tónlistarskólann í 

Reykjavík. Tónlistarfélagið stóð fyrir rekstri kvikmyndahúss, Trípolíbíó 1947 – 1962, í þeim 

tilgangi að safna fé til stuðnings æðri menningu og fór hagnaður þess að miklu leyti í rekstur 

Tónlistarskólans í Reykjavík.
34

  

 

                                                           
33Bjarki Bjarnason, tölvupóstur til höfundar 21. febrúar 2013. 
34 Wikipedia; Fjálst alfræðirit, "Ragnar Í Smára,"  
http://is.wikipedia.org/wiki/Ragnar_%C3%AD_Sm%C3%A1ra (sótt 14. mars 2013). 

http://is.wikipedia.org/wiki/Ragnar_%C3%AD_Sm%C3%A1ra
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5 Tónlistarkennsla í grunnskólum 
Í þessum kafla fjalla ég um aðkomu ríkis og sveitarfélaga að tónlistarkennslu í grunnskólum 

eins og hún birtist í lagasetningum, reglugerðum og námskrám. Þá er rakin þróun á umfangi 

tónlistarkennslu í grunnskólum og skoðað hvernig staðið hefur verið að kennaramenntun fyrir 

þessa námsgrein. 

Fram að aldamótunum 1900 var kirkjan nánast einráð í fræðslumálum á Íslandi. Prestar voru 

skyldugir til að fræða börn fyrir fermingu í guðsótta og góðum siðum og var í þeim tilgangi 

gefin út tilskipun um húsagann 1746 sem svo var nánar útfærður í konungsbréfi til 

Skálholtsbiskups árið 1790. Prestar máttu í raun ekki ferma börn nema þau væru læs. 

Undanþágu frá þessari reglu þurfti að sækja um til biskups og því má segja að biskup hafi 

verið æðsti yfirmaður menntamála á meðan þessar tilskipanir giltu. Árið 1880 voru svo sett 

Lög um uppfræðing barna í skrift og reikningi en í þeim kemur greinilega fram hlutverk 

kirkjunnar í menntamálum á þessum tíma. Fyrsta grein laganna er eftirfarandi „Auk þeirrar 

uppfræðsluskyldu sem prestar hafa, skulu þeir sjá um að öll börn, sem til þess eru hæf að áliti 

prests og meðhjálpara, læri að skrifa og reikna“. Árið 1907 voru fyrst sett lög sem taka á 

öllum kennslugreinum Lög um fræðslu barna á Íslandi. Þessi lagasetning átti eftir að hafa í 

för með sér miklar breytingar í öllum fræðslumálum á landinu.
35

 Fyrir setningu laganna höfðu 

þó verið stofnaðir nokkrir barnaskólar á landinu, sá fyrsti á Eyrarbakka 1852 og voru þeir 

oftast reknir fyrir fé úr sveitarsjóði. Samkvæmt lögunum frá 1907 áttu 14 ára börn t.d. að 

kunna utanbókar nokkur íslensk kvæði, helst ættjarðarljóð og söguleg kvæði. Einnig áttu þau 

að kunna nokkur einföld sönglög einkum við íslensk ættjarðarljóð. Sama ár voru líka 

samþykkt lög um kennaraskóla. Kennaradeild hafði þó verið starfandi í námskeiðaformi við 

Flensborgarskólann í Hafnarfirði frá árinu 1892. Í námskrá Kennaraskólans var söngur ein af 

kennslugreinunum.
36

 Söngur, kvæða- og ljóðalestur er því ein af elstu námsgreinum á Íslandi.  

 

Í fyrstu námskrá fyrir barnaskóla frá árinu 1929 segir um kennslugreinina söng að syngja eigi 

barnsleg ljóð í öllum kennslustundum fyrstu þrjú árin. Þá er einnig gert ráð fyrir því að sungin 

séu sálmavers í kristinfræðitímum og önnur lög sem tengjast námsefninu í átthagafræði, en 

                                                           
35 Loftur Guttormsson, "Fræðsluhefðin: Kirkjuleg heimafræðsla," í Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-
2007, ritstj. Loftur Guttormsson (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2008). 
36 Loftur Guttormsson, "Sjálfsprottnir skólar," í Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007, ritstj. Loftur 
Guttormsson (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2008). 
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átthagafræði samanstóð af sögu, náttúrufræði og landafræði. Á fjórða og fimmta ári var farið 

að gera meiri kröfur um tónmyndun og kunnáttu í tónfræðilegum atriðum. Þá var einnig gert 

ráð fyrir að söngur væri kenndur sem sérstök námsgrein, eina stund á viku. Á sjötta og 

sjöunda ári fjölgar tímunum í tvo og kröfurnar aukast enn. Framburður og flutningur á ljóði á 

að vera hreinn, sungið eftir nótum og skilningur á dúr og moll. Námsgreinin söngur fær ekki 

mikið rými í námskránni, sautján línur duga til að útlista söngkennsluna en það er svipað rými 

og kennslugreinin reikningur fær í þessari fyrstu námskrá landsins.
37

  

Fram til ársins 1934 er söngur á stundaskrá Kennaraskólans en aðeins sem almenn 

kennslugrein án kennslufræði og æfingakennslu.
38

 Á 30 ára afmæli Kennaraskólans árið 1939 

segir Freysteinn Gunnarson skólastjóri í samtali við Lesbók Morgunblaðsins „Sumir taka 

söngkennarapróf. En til þess þurfa þeir að kunna að spila á hljóðfæri“. Bendir það til þess að 

hljóðfærakennsla hafi ekki farið fram á vegum skólans og því eingöngu þeir sem höfðu eða 

öfluðu sér menntunar í hljóðfæraleik átt kost á því að taka söngkennarapróf.
39

  

Á 50 ára afmæli skólans segir Freysteinn, í bók sem hann skrifar af því tilefni, um 

söngkennaradeild.  

 

Sú deild er í raun og veru ekki til nema að nafninu. Reglur um hana hafa ekki verið formlega 

settar eða samþykktar enn sem komið er . . . Söngkennslan hefur að vísu farið fram í 

kennaraskólanum frá upphafi ... aukastundir í hljóðfæraleik og tónfræðum hafa verið fyrir þá sem 

tekið hafa söngkennarapróf. En því prófi hafa einhverjir lokið flest árin. Margir þeirra 190 

kennara sem lokið hafa söngkennaraprófi, hafa aldrei nærri söngkennslu komið og margir hætt 

við hana aftur . . . . Það er því augljóst mál að ekki hefur verið vel fyrir kennslu séð í þessari grein 

í skólum landsins . . . 
40

  

 

Vera má að þessi skrif hafi komið hreyfingu á hlutina því ári síðar er stigið stórt skref í 

menntun tónlistarkennara í grunnskólum þegar ráðherra setur reglugerð um kennaramenntun í 

söng og tónlist. Þar með var sett á laggirnar sérstök deild innan Tónlistarskólans í Reykjavík 

sem kenndi verðandi tónlistarkennurum grunnskólanna að kenna tónlist. Í reglugerðinni 

                                                           
37 Fræðslumálastjórnin, "Námskrá fyrir barnaskóla 21. ágúst 1929," í Lög og reglur um skóla- og 
menningarmál á Íslandi sem í gildi eru í marzlok 1944, ritstj. Helgi Elíasson (Reykjavík: Gutenberg, 
1944). 
38 Loftur Guttormsson, Barnakennarar, starfskjör, menntun og staða. 
39 Freysteinn Gunnarsson, "Á 30 ára starfsafmæli," Lesbók Morgunblaðsins 19. tölublað 14.maí 
(1939). 
40 Freysteinn Gunnarsson, Kennaraháskóli Íslands 1908-1958,  (Reykjavík: Ísafoldarprentsmiðja, 
1959). 
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kemur fram hvernig ráðherra ætlast til þess að samvinnu sé háttað milli þessara tveggja 

menntastofnana og fjallar fjórða grein reglugerðarinnar um það.  

 

4. gr. Samvinna Tónlistarskólans og Kennaraskólans um sérmenntun í söng- og tónlistarkennara 

skal hagað á þann veg, að Kennaraskólinn veiti kennaranemum Tónlistarskólans kennslu í 

uppeldisfræði, kennslufræði og heilsufræði. Þar á móti veiti Tónlistarskólinn söngnámsefnum 

Kennaraskólans kennslu í tónlist, eftir því sem við verður komið.
41

 

 

Árið 1960 kom út námskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri. Þar er fjallað um 

námsgreinina tónlist. Námskráin öll er 84 blaðsíður og umfjöllun um greinina tónlist spannar 

sjö blaðsíður. Þar eru sett fram markmið með tónlistarkennslunni, fjallað um námsefni, 

flokkun námsefnis eftir aldri nemenda og settar fram hugmyndir um kennsluaðferðir. Engin 

umfjöllun er um námsmat og eingöngu eru sett fram heildarmarkmið með 

tónlistarkennslunni.
42

   

Önnur Aðalnámskrá grunnskóla kom út árið 1976. Þar er fjallað nokkuð ýtarlega um 

námsgreinina, sem nú heitir tónmennt og er gefin út í sér hefti upp á 47 blaðsíður. Henni er 

skipt í þrjá hluta og fjallar fyrsti hlutinn um nám, kennslu og skipulag, samþættingu við aðrar 

námsgreinar, námsmat, kennslutæki og aðstöðu í kennslustofu. Annar hlutinn inniheldur 

nákvæma skilgreiningu á helstu þáttum námsgreinarinnar og í þriðja hluta er mjög nákvæm 

flokkun námsmarkmiða.
43

 Þriðja Aðalnámskrá grunnskóla kom út árið 1989. Í henni eru öll 

fög sett saman í eina bók. Tónmenntahlutinn er 12 blaðsíður en ekki er fjallað eins ýtarlega 

um hvern námsþátt eins og í námskránni frá 1976 þrátt fyrir að þeir þættir sem fjallað er um 

séu nánast þeir sömu. Fjallað er um tilgang og gildi námsgreinarinnar, meginmarkmið 

námsins, megininntak greinarinnar og heildar námsmarkmið. Umfjöllun um námsmat er 

frekar lítil en þess í stað bent á kafla um almennar námsmatsaðferðir annarsstaðar í 

námskránni. Kennsluaðferðir eru ekki tilgreindar í námskránni, einungis að þær eigi að vera 

fjölbreyttar og sveigjanlegar.
44

 Tíu árum seinna er næsta námskrá gefin út eða árið 1999. Þetta 

er fyrsta námskráin sem er gefin út eftir að sveitarfélögin tóku við rekstri grunnskólans. Nú er 

tónmenntin í hefti með öðrum listgreinum, sem eru myndlist, textílmennt, leikræn tjáning og 

                                                           
41 Reglugerð um kennaramenntun í söng og tónlist nr. 158/1959. 
42 Menntamálaráðuneytið, Námskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri (Reykjavík: 
Menntamálaráðuneytið, 1960). 
43 Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá grunnskóla, tónmennt (Reykjavík: Menntamálaráðuneytið, 
1976). 
44 Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá grunnskóla (Reykjavík: Menntamálaráðuneytið, 1989). 
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dans. Fjallað er um tónmenntina á 30 blaðsíðum og þar af fara 23 blaðsíður í að útlista á mjög 

nákvæman hátt markmið námskrárinnar. Markmiðin skiptast í þrepamarkmið fyrir hvern 

árgang, áfangamarkmið sem koma í lok 4. 7. og 10 bekkjar og lokamarkmið. Á hinum sjö 

blaðsíðunum er fjallað um tónmennt almennt, námsmat, nám og kennslu. Þar kemur meðal 

annars fram að námskráin miðast við að nemendur fái að jafnaði tvo tíma á viku í 

tónmenntakennslu.
45

 

Árið 2007 er Aðalnámskrá grunnskóla gefin aftur út. Í henni eru litlar breytingar frá 

námskránni 1999, allar áherslur í kennslunni eru þær sömu og einnig eru sömu grunnþættir 

nefndir.
46

 Sú námskrá sem nú er í gildi var gefin út í tveimur hlutum, almenni hlutinn er frá 

árinu 2011 en greinasviðin frá árinu 2013. Hún er með talsvert öðru sniði og er að mörgu leyti 

einfaldari en fyrri námskrár. Lykilhæfni er hugtakið sem nú er notað yfir þá hæfni sem 

nemendur eiga að búa yfir í lok hvers námsstigs. Á þremur blaðsíðum eru útlistuð 

sameiginleg menntagildi list-  og verkgreina. Í lok kaflans eru talin upp sameiginleg 

hæfniviðmið fyrir greinarnar. Á nokkrum stöðum er vísað í almenna hluta aðalnámskrárinnar 

til skýringa en sérstök hæfniviðmið fyrir tónmennt eru svo á rúmlega einni blaðsíðu aftar í 

námskránni.
47

 

 

                                                           
45 Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá Grunnskóla, Listgreinar (Reykjavík: Menntamálaráðuneytið, 
1999). 
46 Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá Grunnskóla, Listgreinar (Reykjavík: Menntamálaráðuneytið, 
2007). 
47 Mennta- og menningarmálaráðuneyti, Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011 og greinasvið 
2013 (Reykjavík: Mennta- og menningaráðuneyti, 2013). 
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6 Tónlistarkennsla í tónlistarskólum 
Í þessum kafla er fjallað um aðkomu ríkis og sveitarfélaga að rekstri tónlistarskóla og farið 

yfir þau lög og reglugerðir sem sett hafa verið um tónlistarskóla til dagsins í dag. Þróun 

tónlistarskóla varð með nokkuð öðrum hætti en þróun grunnskóla. Ríkið kom ekki með 

beinum hætti að stofnum tónlistarskóla eins og það kom að stofnun grunnskóla fyrr en 

Listaháskóli Íslands hóf kennslu í tónlist árið 2001. Tónlistarfélög voru í upphafi stofnuð um 

rekstur flestra tónlistarskóla og aðkoma einkaaðila að stofnun þeirra mun algengari en við 

stofnun grunnskóla.  

Söngskóli Þjóðkirkjunnar, nú Tónskóli Þjóðkirkjunnar, var stofnaður með aðkomu ríkisins 

árið 1941, þegar embætti söngmálastjóra  var stofnað, en tónlistarkennsluhlutverk hans var og 

er á mjög þröngu sviði og ekki ætlað almenningi.
48

  

Sveitarfélög hafa frá upphafi verið samrekstraraðili í rekstri tónlistarskóla í flestum tilfellum. 

Þá hafa einungis þrenn lög verið sett um tónlistarskóla og bera þau öll nafnið Lög um 

fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla og vísar það í einn aðaltilgang laganna.  

Fyrsti tónlistarskóli sem ratar inn á fjárlög ríkisins er Tónlistarskólinn í Reykjavík. Hann er 

settur á laggirnar haustið 1930. Skólinn kemur fyrst fram á fjárlögum árið 1932 en líklegt er 

að skólinn hafi frá upphafi notið einhverskonar fyrirgreiðslu frá ríkinu. Í ræðu við setningu 

skólans í fyrsta skipti, haustið 1930, þakkar Páll Ísólfsson skólastjóri bæði Alþingi og 

bæjarstjórn Reykjavíkur og því má ætla að ríki og borg hafi frá upphafi stutt fjárhagslega við 

rekstur skólans.
49

 

Á árunum 1930 til 1960 eru stofnaðir allnokkrir tónlistarskólar víðsvegar um landið og eru 

þeir drifnir áfram af einstaklingum eða tónlistarfélögum. Flestir skólanna höfðu á bak við sig 

tónlistarfélög sem voru hópar áhugamanna um framgang tónlistarfræðslu á hverjum stað. 

Skólarnir nutu langflestir ríkisstyrks í einhverjum mæli en styrkirnir fóru beint af fjárlögum til 

skólanna.
50

  

Árið 1959 var stofnuð söngkennaradeild við Tónlistarskólann í Reykjavík með setningu 

reglugerðar sem þáverandi menntamálaráðherra Gylfi Þ. Gíslason setti. Kostnaður við þá 

                                                           
48 Þjóðkirkjan, "Um Tónskólann,"  http://tonskoli.is/um-tonskolann/ (sótt 2. febrúar 2014). 
49 Páll Ísólfsson, "Setning Tónlistarskólans 5. október 1930," Lesbók Morgunblaðsins 40 (1930). 
50 Njáll Sigurðsson, viðtal tekið af höfundi í Kópavogi, 28. mars 2014. 

http://tonskoli.is/um-tonskolann/
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deild var alfarið greiddur af ríkinu. Þar fléttaðist í fyrsta sinn saman kennsla í tónlistarskóla og 

grunnskóla, því deildinni var ætlað að mennta kennara til starfa í grunnskólum landsins.
51

 

Einn af liðunum í undirbúningi fyrstu laga um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla var að 

menntamálaráðherra fékk Jón Þórarinsson tónskáld til að heimsækja alla starfandi 

tónlistarskóla í landinu og taka saman skýrslu um starfsemi þeirra og aðstæður.  Skýrslan kom 

út árið 1962. Þar kemur fram að 13 tónlistarskólar eru starfræktir í landinu á þeim tíma. Þessir 

13 skólar auk tveggja annarra voru á áætlun um ríkisstyrk fyrir skólaárið 1961-1962. Hinir 

tveir voru ekki starfræktir þetta ár og fengu því ekki ríkisstyrkinn afgreiddan. Að auki kemur 

fram í skýrslunni fjöldi nemenda og kennara í skólunum. Haustið 1962 boðaði 

menntamálaráðherra svo alla skólastjóra tónlistarskólanna á fund til að fá frá þeim tillögur inn 

í lagagerðina. Taldi fundurinn æskilegt að námsefni og prófkröfur yrðu samræmdar og að 

eftirlit yrði haft með starfsemi skólanna. Vildu þeir meðal annars setja það skilyrði fyrir 

styrkveitingum að skólar settu sér námskrá sem samþykkt yrði af ráðuneytinu. Sýnir það hug 

skólastjóra þess tíma til samræmingar á því námi sem fram fór innan tónlistarskólanna. Þá 

voru fundarmenn sammála um að eitthvert framlag yrði að koma frá ríkinu til hljóðfærakaupa 

og að afnumdir yrðu tollar af hljóðfærum. Allur gangur var á því hvernig safnað var fyrir 

hljóðfærum á þessum tíma en bæði sóttu skólar til sveitarfélaga og ríkis um styrki og einnig 

var eitthvað um framlög frá almenningi. Árið 1962 var sett fram á Alþingi fyrsta frumvarp að 

lögum um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla. Lögin eru samþykkt árið 1963 og þar er 

fest í sessi greiðsla til tónlistarskóla sem nemur 1/3 af rekstrarkostnaði skólanna og um leið 

gert ráð fyrir að sveitarfélögin greiði 1/3 á móti ríkinu og nemendur 1/3 í formi skólagjalda. 

Þá er einnig gert ráð fyrir að skólar geti sótt um styrk til hljóðfærakaupa sem nemi allt að 1/3 

af andvirði hljóðfæris og áætluð ákveðin upphæð í þau útgjöld á fjárlögum.
52

 

Önnur lögin sem sett voru um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla eru lögð fyrir Alþingi 

1974. Frumvarpið var samið af nefnd sem menntamálaráðherra skipaði í apríl 1973 en margir 

nefndarmanna höfðu starfað í nefnd sem vann að endurskoðun tónmenntarkennslu í 

grunnskólum landsins á vegum ráðuneytisins frá árinu 1971. Í athugasemdum með lögunum 

eru taldar upp helstu óskir samtaka tónlistarskólastjóra um breytingar á þágildandi lögum. Þær 

eru eftirfarandi: Lækka verði skólagjöld til að gefa efnaminni nemendum kost á að nema við 

skólana. Gera sveitarfélög virkari aðila að rekstri skólanna en erfiðlega hafði gengið að fá þau 

til að greiða sinn hlut í rekstrinum. Reyna að losa skólana við ótryggan rekstur vegna 

                                                           
51 Reglugerð um Kennaramenntun í söng og tónlist nr. 158/1959. 
52 Frumvarp til laga um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla,  þskj. 413, 206. mál. 1962-1963). 
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verðbreytinga og launakostnaðar. Styrkja stöðu kennara og gefa þeim kost á að njóta 

lífeyrisréttinda.
53

  

Ekki verður annað séð en reynt hafi verið að koma til móts við allar þessar óskir með 

lagasetningunni því önnur grein laganna tekur á öllum þessum atriðum en hún er eftirfarandi.  

Tónlistarskólar, sem fullnægja framangreindum skilyrðum, skulu fá styrk úr ríkissjóði og frá 

viðkomandi sveitarfélagi, er nemi launagreiðslum til skólastjóra og kennara skólanna. 

Sveitarstjórn ræður skólastjóra og kennara að fengnum tillögum skólanefndar og teljast þeir 

starfsmenn sveitarfélagsins. Sveitarfélagið annast launagreiðslur, en ríkisstyrkur, er nemi 50% 

launakostnaðar skal mánaðarlega greiddur sveitarfélaginu, enda séu laun greidd samkvæmt 

gildandi kjarasamningum á hverjum tíma.
54

 

Eins og sést þá jók ríkið kostnaðarþátttöku sína við tónlistarskóla úr 1/3 í 1/2 með þessari 

lagasetningu. Þá má segja að það skikki sveitarfélög til samsvarandi kostnaðarþátttöku og 

tryggi rétt kennara til að gerast sjóðsfélagar í Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins. Með þessu 

var einnig tryggt að skólagjöld lækkuðu nokkuð. Þau höfðu fram að þessu í raun staðið undir 

mun stærri hluta af rekstri skólanna en til var ætlast í upphafi því öllum verðbreytingum hafði 

hingað til verið mætt með hækkun skólagjalda. 

Frumvarpið er einnig sérstakt að því leyti að í athugasemdum með frumvarpinu er gerð grein 

fyrir stöðu tónlistarkennslu í grunnskólum landsins og ástandi í kennaramálum. Þar með er í 

fyrsta skipti reynt að ná almennri yfirsýn yfir alla tónlistarfræðslu í landinu, hvort sem um er 

að ræða kennslu innan grunnskólanna eða tónlistarskólanna. Einnig fylgir frumvarpinu afar 

metnaðarfull framtíðarstefna í tónlistarkennslumálum landsins.
55

  

Í fylgiskjali með frumvarpinu kemur fram að tónlistarskólar í landinu sem njóta fyrirgreiðslu 

hjá ríkinu eru orðnir 38 talsins árið 1974.
56

 

Með þessum lögum var fjárhagsgrunnur starfandi tónlistarskóla tryggður og um leið opnað á 

stofnun nýrra tónlistarskóla. Sú varð einnig raunin því á næstu árum voru stofnaðir 

tónlistarskólar víðsvegar um landið. Þetta sést á athugasemdum við næsta lagafrumvarp sem 

kom fram árið 1984 en þar segir.  

                                                           
53 Frumvarp til laga um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla,  þskj. 418, 224. mál. 1974-1975. 
54 Lög um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla nr. 22/1975 
55 Frumvarp til laga um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla,  þskj. 418, 224. mál. 1974-1975 
56 Sama heimild. 
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Með samþykki laga nr. 22/1975, um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla, urðu þáttaskil í 

starfsemi skólanna. Fjárstuðningur hins opinbera var stóraukinn. Helmingaskipti milli ríkis og 

sveitarfélaga urðu á öllum launakostnaði vegna kennslu, er kom í stað styrkgreiðslna sem 

miðuðust við greiðslu á 1/3 hluta launakostnaðar frá hvorum aðila sem í reynd náði ekki þeim 

lögbundna kostnaði. Tilgangur laga nr. 22/1975 var m. a. sá að gera öllum kleift að stunda nám 

án tillits til efnahags og stuðla að eflingu tónlistarkennslu sem víðast um landið.
57

 

Þá kemur einnig fram í athugasemdum við frumvarpið árið 1984 að tónlistarskólum hafði 

fjölgað í rúmlega 60 skóla með um 8.500 nemendur í stað 38 tónlistarskóla með um 3.500 

nemendur áður en lögin 1975 voru sett. Framlög ríkisins höfðu líka rúmlega þrefaldast að 

raungildi á þessum tíma. Þá er gagnrýnt að í lögunum frá 1975 eru lítil takmörk sett fyrir því 

hversu marga tónlistarskóla er hægt að stofna en með stofnun tónlistarskóla eiga stofnendur 

þeirra rétt á styrkgreiðslu úr ríkissjóði og frá viðkomandi sveitarfélagi ef skilyrðum 1. greinar 

laganna er fullnægt. Einnig er gagnrýnt að ríkið hafi takmörkuð áhrif á námsframboð og 

kennslumagn en næstum ótakmarkaða  greiðsluskyldu og í því sambandi bent á að ákvæði 

skorti sem tryggi gæði kennslu og námseftirlit.
58

 

Þriðja kynslóð laga um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla er frá árinu 1985 en 

frumvarpið er lagt fyrir þingið 1984. Þá eru skólarnir orðnir liðlega 60 eins og fram kemur hér 

að ofan en ekki eru nákvæmari tölur um fjölda þeirra í frumvarpinu. Lögin eru mjög áþekk og 

fyrri lög frá árinu 1975. Helsta breytingin er í fyrstu grein þar sem tekið er fram að skólar 

þurfi að hljóta sérstakt samþykki menntamálaráðuneytis og jafnframt samþykki sveitarstjórnar 

ef skólinn er rekinn af þriðja aðila. Þriðja grein laganna, þar sem fjallað er um stofnun 

tónlistarskóla, er þó enn opin fyrir stofnun nýrra tónlistarskóla og kostnaðarþátttöku ríkis og 

sveitarfélaga en þó með meiri skilyrðum en gert var í fyrri lögum. Greinin er eftirfarandi. 

Aðrir aðilar en sveitarfélög geta sett á fót tónlistarskóla, sem njóta skal styrks skv. ákvæðum 

laga þessara. Áður en slíkur skóli hefur starfsemi, skal senda greinargerð um fyrirhugaða 

stofnun hans til viðkomandi sveitarfélags og til menntamálaráðuneytisins. Skal þar greint frá því 

m. a. hverjir séu stofn- og ábyrgðaraðilar skólans, hvaða húsnæði hann hafi til afnota og hvaða 

greinar tónlistar ætlunin sé að leggja áherslu á. Greinargerðin skal hafa borist viðkomandi 

sveitarfélagi eigi síðar en 15. apríl ásamt rekstraráætlun og drögum að starfsreglum fyrir 

                                                           
57 Frumvarp til laga um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla, þskj. 837, 478. mál. 1984-1985 
58 Sama heimild. 
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skólann. Sveitarstjórn skal fjalla um greinargerðina og taka afstöðu til þess, hvort hún fallist á 

greiðslur til skólans úr sveitarsjóði.
59

 

Þá eru í lögunum ákvæði sem þrengja enn frekar að stofnun nýrra tónlistarskóla. Ákvæðin eru 

þess efnis að sveitarstjórn beri að tilkynna menntamálaráðuneytinu um afstöðu sína til skólans 

eigi síðar en einum mánuði eftir að greinargerð um skólann berst til sveitarstjórnarinnar. Ef 

sveitarstjórnin er samþykk stofnun skólans fyrir sitt leyti og ráðuneytið fellst á, að skilyrði séu 

fyrir hendi til skólahaldsins, á að gera ráð fyrir kostnaði við rekstur skólans í tillögum til 

næstu fjárlaga og á fjárhagsáætlun sveitarfélagsins fyrir næsta ár. Ráðuneytinu ber að tilkynna 

afstöðu sína eigi síðar en tveim mánuðum eftir að því hefur borist greinargerðin.
60

 

Áfram var fyrir hendi möguleiki á styrk frá menntamálaráðuneyti fyrir hljóðfærakaupum allt 

að 1/3 af kostnaðarverði og áfram voru laun greidd af sveitarfélögum með 50% 

kostnaðarhlutdeild frá ríkissjóði. Sú breyting er þó í þessum lögum að starfsmenn þeirra 

tónlistarskóla sem ekki eru reknir af sveitarfélögunum teljast starfsmenn viðkomandi skóla en 

ekki sveitarfélags. Þeir njóta þó ennþá starfskjara í samræmi við kjarasamninga sem 

fjármálaráðuneyti og launanefnd sveitarfélaga gerir og eiga áfram rétt í sömu lífeyrissjóði. Þá 

er í þessum lögum ákvæði sem skyldar skólana til að innheimta skólagjöld og tilgreinir 

jafnframt með hvaða hætti eigi að ráðstafa þeim eða, eins og segir í athugasemdum við 

frumvarpið, taka af öll tvímæli um að þeim eigi ekki að verja til að greiða kennslulaun.  Þá 

kemur einnig fram að skipa eigi skólanefnd með fulltrúum eignaraðila skólans og að þar eigi 

sveitarfélag að hafa sinn fulltrúa. Hlutverk skólanefndar er að fara með fjárreiður skólans og 

er það viðbót frá fyrri lögum.
61

  

Lögin sem samþykkt voru 1985 eru enn í gildi þegar þetta er skrifað 29 árum síðar. Þau hafa 

þó tekið nokkrum breytingum sem flestar eru tilkomnar vegna yfirfærslu tónlistarskólans frá 

ríkinu til sveitarfélaganna. Það var gert með víðtæku samkomulagi milli ríkis og sveitarfélaga 

og lagasetningu þar að lútandi. Lög um breytingu á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga 

númer 87/1989 tóku gildi 1. janúar 1990 og við þá breytingu hverfur til að mynda sá 

möguleiki nýrra skóla að sækja sér styrk til hljóðfærakaupa og þeir liðir sem snúa að 

helmingaskiptum ríkis og sveitarfélaga í launakostnaði falla einnig út. Þá fellur einnig út 

                                                           
59 Lög um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla nr. 75/1985. 
60 Sama heimild. 
61 Sama heimild. 



  

33 

þriðja málsgrein þriðju greinar sem vitnað var í hér að ofan við þá breytingu að sveitarfélögin 

taka alfarið við rekstri tónlistarskólanna.
62

 

Hér hefur verið stiklað á stóru um upphaf tónlistarkennslu hér á landi og aðkomu hins 

opinbera að henni allt fram að setningu þeirra laga sem enn eru í gildi um fjárhagslegan 

stuðning við tónlistarskóla. Þess má geta að þegar þetta er skrifað liggur fyrir Alþingi 

frumvarp að nýjum lögum um tónlistarskóla. Er þetta þriðja þingið sem frumvarpið liggur 

fyrir en á síðustu tveimur þingum hefur það ekki komið til afgreiðslu þingsins. 

Eitt af því sem rannsakandi reyndi að komast að við gerð þessarar ritgerðar var hversu margir 

tónlistarskólar hefðu verið stofnaðir eftir að sveitarfélögin tóku við rekstri tónlistarskólanna. 

Vegna upplýsingaskorts var ekki hægt að sjá hversu margir skólarnir væru í dag hvað þá 

hversu margir þeir hefðu verið þegar sveitarfélögin tóku við rekstri þeirra. Rannsakandi ákvað 

því að reyna að komast að því hversu margir tónlistarskólar væru í landinu í dag og hvernig 

starfsemi þeirra samræmdist lögum um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla með því að 

flokka þá eftir aðild að Prófanefnd, rekstrarformi og hvort þeir nytu opinberra styrkja. Með 

aðstoð Samtaka tónlistarskólastjóra, Prófanefndar tónlistarskóla, Google.com og já.is setti 

hann saman lista sem er í viðauka 1.  

 

 

 

   

                                                           
62 Lög um breytingu á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga nr. 87/1989. 
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7 Tilgangur með lagasetningu um tónlistarnám  
Þegar fyrstu lög um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla eru skoðuð kemur í ljós að 

tilgangur með setningu laganna er fyrst og fremst að setja skilyrði fyrir fjárútlátum ríkisins til 

skólanna.  

Í fyrstu grein laganna eru talin upp fjögur atriði sem skólarnir þurfa að uppfylla. Þau eru:  

1. Að hafa a. m. k. einn fastan kennara, auk tveggja eða fleiri stundakennara.  

2. Að skólarnir starfi minnst sjö mánuði á ári og ljúki með vorprófum og opinberum 

nemendatónleikum.  

3. Að hverjum nemanda um sig (einum í einu) sé veitt kennsla í hljóðfæraleik, eina stund 

í viku. Auk þess að kenna a.m.k tvær aukanámsgreinar í hóptímum.  

4. Að hafa a. m. k. 30 nemendur.  

Þá eru í fyrstu lögunum sett frekari skilyrði sem skólarnir þurfa að uppfylla til að hljóta 

ríkisstyrk. Í fjórðu greininni segir að þeir skólar sem njóta styrks samkvæmt lögunum eigi að 

senda menntamálaráðuneytinu endurskoðaðan rekstrar- og efnahagsreikning síðasta árs fyrir 

15. júní ár hvert. Einnig eigi að fylgja skýrsla um starfsemi skólans á liðnu ári ásamt fjárhags- 

og starfsáætlun næsta árs.  Í níundu greininni segir svo að menntamálaráðuneytið geti sett 

reglugerð um nánari framkvæmd laganna og að þar megi gera að skilyrði fyrir styrkgreiðslum 

að námsskrá skólanna hafi hlotið viðurkenningu ráðuneytisins.
63

   

Í umræðu um frumvarpið kemur einnig fram þessi tilgangur lagasetningarinnar. Magnús 

Jónsson þingmaður Sjálfstæðisflokks sem þá sat í fjárlaganefnd þingsins sagði meðal annars 

að styrkirnir hefðu hingað til verið handahófskenndir. Hann taldi mikla þörf á að setja reglur 

um skilyrði og upphæð styrkjanna.
64

 

Það er því ljóst að upphaflegur tilgangur með setningu laga um fjárhagslegan stuðning við 

tónlistarskóla hefur bæði verið að setja skilyrði fyrir fjárútlátum ríkisins til tónlistarskólanna 

og að ná yfir starfstíma þeirra, setja skorður á lágmarksstærð þeirra, hafa áhrif á námsframboð 

og leggja línur um afrakstur og tryggja að þeir sinni því menningarlega hlutverki sem þeim 

var ætlað í nærsamfélaginu.  

                                                           
63 Frumvarp til laga um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla,  þskj. 413, 206. mál. 1962-1963. 
64 Magnús Jónsson, Tónlistarfræðsla, fyrirspurn til menntamálaráðherra. 1962. Vefútgáfa 
http://www.althingi.is/altext/gomulraeda.php4?lthing=82&rnr=3730 (sótt 26. apríl 2014). 

http://www.althingi.is/altext/gomulraeda.php4?lthing=82&rnr=3730
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Öll Norðurlöndin, Ísland, Finnland, Danmörk, Svíþjóð og Noregur, hafa sett sér lög sem 

innihalda rétt til almennrar tónlistarkennslu.
65

 Þá hafa öll þessi lönd, nema Svíþjóð, löggjöf 

um tónlistarfræðslu utan almenna skólakerfisins.
66

 Sænsk sveitarfélög hafa samt rekið 

tónlistarskóla frá því um 1940. Tónlistarskólalöggjöfin í þessum löndum tekur á mismunandi 

þáttum allt frá því að tryggja lágmarksfjárveitingar, eins og þau íslensku, upp í það að skylda 

öll sveitarfélög í landinu til að reka sjálf eða styrkja rekstur listaskóla líkt og í Noregi. Finnar 

settu fyrst lög um ríkisfjárveitingar til tónlistarskóla árið 1968 og tóku þau gildi í byrjun árs 

1969.
67

 Menningarmálaráðuneyti hefur verið starfrækt í Danmörku frá árinu 1961. Það setti 

lög um ýmis menningartengd mál en það var þó ekki fyrr en árið 1976 sem heildarlöggjöf í 

tónlistarfræðslumálum var sett í Danmörku.
68

  

 

 

 

 

                                                           
65 Marja Heimonen, "Justifying the Right to Music Education," Philosophy of Music Education Review. 
14, nr. 2 (2006), 
http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/philosophy_of_music_education_r
eview/v014/14.2heimonen.html (sótt 23. janúar 2013). 
66 EMU, Statistical Information About the European Music School Union, 5. febrúar 2010. 
67 Marja Heimonen, Music Education & Law: Regulation as an Instrument (Helsinki: PB-Printing OY, 
2002). 
68 Kulturministeriet., "Baggrund For Musikomradet," 
http://kum.dk/Kulturpolitik/Kunstarterne/Musik/Baggrund/ (sótt 1. mars 2013). 

http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/philosophy_of_music_education_review/v014/14.2heimonen.html
http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/philosophy_of_music_education_review/v014/14.2heimonen.html
http://kum.dk/Kulturpolitik/Kunstarterne/Musik/Baggrund/
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8 Stjórnsýsla tónlistarkennslu í grunnskólum 
Í þessum kafla mun ég fjalla um stjórnsýslu tónlistarkennslu í grunnskólum eins og hún birtist 

í þeim lögum sem í gildi eru í dag. Stjórnsýsla tónmenntakennslu er að sjálfsögðu ekkert 

frábrugðin stjórnsýslu annarra kennslugreina í grunnskólanum og því mun sú lýsing sem hér 

fer á eftir eiga við alla lögboðna kennslu í grunnskólum. Stjórnsýslan er rakin eftir 

umboðskeðjunni frá ráðherra, sem setur lögin, til kennarans, sem kennir greinina. 

 

8.1 Hlutverk ríkisins 
Ráðherra menntamála fer með æðstu yfirstjórn allra viðurkenndra grunnskóla í landinu og er 

ábyrgur fyrir framkvæmd grunnskólalaga gagnvart löggjafanum. Hann setur grunnskólanum 

námskrá sem gengur undir nafninu Aðalnámskrá grunnskóla. Hún kveður nánar á um 

meginstefnu í kennslu, kennsluskipan og hlutfallslega skiptingu náms milli námssviða og 

námsgreina. Í Aðalnámskrá grunnskóla skal einnig setja árangursviðmið um það hvenær 

nemandi telst hafa lokið einstökum námsgreinum eða námssviðum og ákvæði um inntak og 

skipulag náms í námsgreinum, þar með talið list- og verkgreinum. Þá er ráðuneyti skylt að 

leggja grunnskólanum til námsgögn sem eru í samræmi við meginmarkmið náms samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla. Þá styður ráðherra einnig við þróunarstarf í grunnskólum. Ráðherra 

er ábyrgur fyrir og annast stóran hluta eftirlits með gæðum skólastarfs. Hann annast öflun, 

greiningu og miðlun upplýsinga um skólahald á grundvelli upplýsinga frá sveitarfélögum. 

Ráðuneyti menntamála hefur eftirlit með því að sveitarfélög uppfylli skyldur grunnskólalaga, 

reglugerða og reglna sem settar eru samkvæmt þeim og Aðalnámskrá grunnskóla kveður á 

um. Ráðherra gefur út reglugerðir samkvæmt ákvæðum í grunnskólalögum og Aðalnámskrá 

grunnskóla og sér um að reglulega sé framkvæmt mat á skólastarfi í grunnskólum. 

Ráðuneytið gerir þriggja ára áætlun um kannanir og úttektir sem miða að því að veita 

upplýsingar um framkvæmd grunnskólalaga, Aðalnámskrár grunnskóla og annarra þátta 

skólastarfs. Það skipuleggur líka þátttöku í alþjóðlegum mennta- og samanburðarrannsóknum. 

Ráðuneytið stendur fyrir samræmdu námsmati í grunnskólum og leggur grunnskólunum í því 

skyni til samræmd könnunarpróf og annast framkvæmd samræmds námsmats. 

Námsmatsstofnun eða annar aðili, sem ráðherra ákveður, hefur umsjón með gerð og 

framkvæmd samræmds námsmats og prófa. Ráðherra ber að setja reglugerð um fyrirkomulag 

og framkvæmd samræmds námsmats, prófa og rannsókna í grunnskólum. Á þriggja ára fresti 
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ber ráðherra að leggja fram á Alþingi skýrslu um framkvæmd skólastarfs í grunnskólum 

landsins. Þá úrskurðar ráðuneytið í þeim ágreiningsmálum sem upp kunna að koma um 

framkvæmd grunnskólalaga.
69

 Samkvæmt samtali við Stefán Baldursson skrifstofustjóra 

mats- og greiningarsviðs menntamálaráðuneytisins gerir skrifstofan úttektir á umkvörtunum 

sem koma á þeirra borð sé magn þeirra og alvarleiki þess eðlis að skrifstofan telji þess þörf. 

Mats og greiningarsvið stjórnar úttektum á skólastarfi, annars er eftirlitið í höndum skrifstofu 

menntamála. Stefán sagði að staða menntamálaráðuneytisins gagnvart grunnskólunum væri 

svolítið erfið.  

. . . hendur okkar eru dálítið bundnar gagnvart grunnskólanum vegna þess að við höfum mjög 

takmarkað boðvald yfir grunnskólanum, það eru sveitarstjórnirnar sem fara með boðvald yfir 

grunnskólunum og innanríkisráðuneytið sem hefur boðvald gagnvart sveitarfélögunum og þar 

með grunnskólunum sem eru á ábyrgð sveitarstjórnanna . . . þetta getur verið mjög óþægileg 

staða . . . þetta flækir málið gríðarlega . . . við höfum oft þurft þegar um endurtekin vandamál er 

að ræða í grunnskólunum að funda með innanríkisráðuneytinu til að fá þá til að gera eitthvað í 

málunum.
70

 

 

8.2 Hlutverk sveitarfélaga 
Rekstur grunnskóla er á kostnað sveitarfélaga. Sveitarfélög bera ábyrgð á heildarskipan og 

framkvæmd skólahalds í sínum grunnskólum, þróun einstakra skóla, uppbyggingu og viðhaldi 

á húsnæði og búnaði þeirra. Þá annast þau mat og eftirlit, öflun og miðlun upplýsinga til 

ráðuneytis og viðeigandi stofnana svo sem Hagstofu og Námsmatsstofnunar. Þau bera ábyrgð 

á innra mati skóla, ytra mati sveitarfélagsins og framgangi skólastefnu sinnar. Þá ber þeim að 

fylgja eftir innra og ytra mati þannig að það leiði til umbóta í skólastarfi. Sveitarfélögum ber 

að setja almenna stefnu um grunnskólahald í sveitarfélaginu og kynna hana fyrir íbúum þess. 

Þá bera þau einnig ábyrgð á samstarfi skóla við aðila utan hans. Sveitarstjórn ber að skipa 

skólanefnd sem fer með málefni grunnskólans í umboði sveitarstjórnar. Skólanefnd hefur 

eftirlit með starfi grunnskólans og aðstæðum til skólahalds. Hlutverk skólanefndar eru meðal 

annars eftirfarandi. Henni ber að staðfesta starfsáætlun og skólanámskrá einstakra skóla. 

Fylgjast með framkvæmd náms og kennslu í sveitarfélaginu. Gera tillögur til skólastjóra 

og/eða sveitarstjórnar um umbætur í skólastarfi. Sjá til þess að jafnan sé fyrir hendi viðeigandi 

húsnæði fyrir kennslu og annar aðbúnaður. Hafa eftirlit með að ákvæði laga og reglugerða séu 

uppfyllt og gera tillögur til sveitarstjórnar um úrbætur. Skólanefnd sem stjórnsýslunefnd getur 

                                                           
69 Lög um grunnskóla nr. 91/2008. 
70 Stefán Baldursson, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 09.apríl 2014. 



  

38 

þurft að leggja sjálfstætt mat á hvort skólastjóri hafi staðið rétt að málum, til dæmis við 

beitingu viðurlaga. Sveitarstjórn úrskurðar í ýmsum málum sem upp kunna að koma og ekki 

varða framkvæmd grunnskólalaga, svo sem um starfssvið og starfsskyldur einstakra 

starfsmanna.
71

 

 

8.3 Hlutverk skólastjóra 
Skólastjóri stjórnar starfi grunnskólans, í umboði sveitarstjórnar og skólanefndar, samkvæmt 

grunnskólalögum, reglugerðum, Aðalnámskrá, skólanámskrá hvers skóla og áherslum hvers 

sveitarfélags. Hann ábyrgist að starfsemi skólans sé í samræmi við gildandi lög og reglur. Þá 

er skólastjóri faglegur leiðtogi skólastarfsins.  

Skólastjóra ber að semja skólanámskrá og starfsáætlun fyrir skólann í samráði við kennara og 

gera skólanefnd, í lok hvers skólaárs, grein fyrir því með hvaða hætti áætlanir hafi staðist. 

Skólanámskrá er nánari útfærsla á Aðalnámskrá og með henni útfærir skólastjóri nánar 

markmið og inntak náms og námsmat, starfshætti, mat á árangri og gæðum skólastarfs. 

Starfsáætlun inniheldur skóladagatal, starfsáætlun nemenda, skólareglur og annað sem varðar 

starfsemi skólans ár hvert. Starfsáætlun og skólanámskrá skulu vera aðgengilegar öllum 

aðilum skólasamfélagsins. Komi upp ágreiningur milli skólanefndar og skólastjóra getur hvor 

aðili um sig skotið málinu til úrskurðar hjá sveitarstjórn. Ef ágreiningurinn varðar framkvæmd 

grunnskólalaga getur hvor aðili um sig skotið málinu til úrskurðar hjá  menntamálaráðuneyti. 

Sveitarstjóri er næsti yfirmaður skólastjóra, nema sveitarstjórn ákveði annað. Kennarar starfa 

undir stjórn skólastjóra og ber honum að sjá til þess að þeir vinni í samræmi við 

grunnskólalög, reglugerðir þar að lútandi, Aðalnámskrá, skólanámskrá og kjarasamninga.
72

 

 

 

                                                           
71 Lög um grunnskóla nr. 91/2008. 
72 Sama heimild. 
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9 Stjórnsýsla tónlistarkennslu í tónlistarskólum 
Í þessum kafla er fjallað um stjórnsýslu tónlistarkennslu í tónlistarskólum eins og hún birtist í 

gildandi lögum. Stjórnsýslan er rakin eftir umboðskeðjunni frá ráðherra sem setur lögin til 

skólanna sjálfra. 

 

9.1 Hlutverk ríkisins 
Ráðherra setur með Lögum um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla nr. 75/1985 viðmið 

um hvaða skilyrði tónlistarskólar þurfi að uppfylla til að teljast styrkhæfir. Skilyrðin fjalla um 

lágmarks nemendafjölda, kennarafjölda, starfstíma og námsgreinar  en auk þess eru sett 

skilyrði um að ljúka beri skólunum með nemendatónleikum og prófum. Þá er einnig kveðið á 

um að skólar skuli starfa samkvæmt námskrá útgefinni af ráðuneytinu eða námslýsingu sem 

hlotið hefur staðfestingu ráðuneytis ef námskrá skortir. Þá verða skólarnir og reglugerðir, sem 

sveitarfélögum ber að semja um þá, að hljóta sérstakt samþykki ráðuneytis. Einnig hefur 

ráðuneytið með höndum faglega umsjón og eftirlit með tónlistarkennslu og eru það meðal 

annars þau verkefni að annast yfirstjórn námskrár og námsefnisgerðar, samræmingu náms, 

prófa og réttinda er þau veita, aðstoð varðandi ráðningar kennara,  ráðgjöf varðandi gerð 

starfs- og fjárhagsáætlana skóla, upplýsingamiðlun og erlend samskipti. Þá skipar ráðherra 

fimm manna samstarfsnefnd tónlistarfræðslunnar en hún á að fjalla í heild um starfsemi 

tónlistarskóla, samstarf skólanna og/eða rekstraraðila þeirra svo og samstarf tónlistarskóla við 

grunnskóla og framhaldsskóla.
73

  

Samkvæmt þessu er ráðherra ótvírætt æðsti yfirmaður þeirra tónlistarskóla sem hlotið hafa 

viðurkenningu ráðuneytisins samkvæmt lögum nr. 75/1985. Hann setur einnig fagleg viðmið 

tónlistarkennslu með útgáfu námskrár. 

 

9.2 Hlutverk sveitarfélaga 

Ef sveitarfélag vill koma á fót tónlistarskóla ber því að semja reglugerð um skólann. Fleiri en 

eitt sveitarfélag geta rekið tónlistarskóla í sameiningu og þá ber þeim öllum að samþykkja 

reglugerðina. Í þeim tilfellum verður reglugerðin að innihalda lýsingu á skiptingu kostnaðar 

                                                           
73 Lög um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla nr. 75/1985. 
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og ábyrgðar á milli þeirra sveitarfélaga sem hlut eiga að máli. Ef tónlistarskóli sem starfar 

eftir lögunum hættir ber sveitarfélagi að varðveita eignir hans (hljóðfæri og fleira) þar til 

þeirra er þörf við samskonar starfsemi á sama starfssvæði. Þá ber sveitarstjórn að taka afstöðu 

til kennsluáætlunar tónlistarskóla og gera samkomulag við skólastjórn um kennslu og 

starfsmannahald komandi skólaárs fyrir 1. júlí ár hvert. Sveitarfélagi ber að greiða 

launakostnað kennara og skólastjóra þeirra skóla sem hlotið hafa viðurkenningu ráðuneytis. 

Stofnkostnaður tónlistarskóla greiðist þó af stofnendum hans, sé stofnandi skóla ekki 

sveitarfélag lendir sá kostnaður ekki á sveitarfélagi.
74

 

Algengast er að skólar sem ekki eru reknir beint af sveitarfélagi geri þjónustusamning við 

sveitarfélag um rekstur skólans.
75

 

Sveitarfélag er því fyrst og fremst kostunaraðili þeirra tónlistarskóla sem hlotið hafa 

viðurkenningu ráðuneytisins en einnig milliliður í upplýsingaöflun og eftirliti með stofnun og 

rekstri þeirra.  

 

9.3 Hlutverk stofnaðila/rekstraraðila 
Sveitarfélag getur verið beinn rekstraraðili tónlistarskóla en einnig getur þriðji aðili rekið 

skólann með samningi við sveitarfélagið. Áður en slíkur skóli hefur starfsemi verða 

rekstraraðilar hans að senda greinargerð um fyrirhugaða stofnun skólans til viðkomandi 

sveitarfélags og ráðuneytis. Í greinargerðinni verður að koma fram hverjir eru stofn- og 

ábyrgðaraðilar skólans, hvaða húsnæði hann hafi til umráða og hvaða greinar tónlistar hann 

muni leggja áherslu á. Skólanefnd, skipuð fulltrúum eignaraðila fer með fjárreiður skólans og 

önnur málefni. Viðkomandi sveitarfélag skal ávalt eiga fulltrúa í nefndinni.
76

 

 

                                                           
74 Sama heimild. 
75 Reykjavíkurborg, "Tónlistarnám Í Reykjavík," http://reykjavik.is/thjonusta/tonlistarnam-i-reykjavik 
(sótt 24. apríl 2014). 
76 Lög um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla nr. 75/1985. 

http://reykjavik.is/thjonusta/tonlistarnam-i-reykjavik
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9.4 Hlutverk skólanna 
Tónlistarskólar sem ekki eru reknir af sveitarfélögum, skulu senda áætlun um kennslu á næsta 

fjárhagsári auk greinargerðar um breytingar á kennslu og kennslumagni til viðkomandi 

sveitarstjórnar eigi síðar en 1. maí ár hvert. Þá ber tónlistarskólum að innheimta skólagjöld en 

þeim er ætlað að standa undir öllum öðrum rekstrarkostnaði en launagreiðslum til kennara og 

skólastjóra.
77

  

 

 

                                                           
77 Sama heimild. 
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10 Söfnun upplýsinga 
Staðan í dag varðandi upplýsingasöfnun um starfsemi tónlistarskólanna er þannig að þrír 

aðilar eru reglubundið að safna slíkum upplýsingum. Þetta eru Hagstofan, Prófanefnd 

tónlistarskólanna og Jöfnunarsjóður sveitarfélaga. Hagstofan og menntamálaráðuneytið gerðu 

samning sín á milli um upplýsingasöfnun frá tónlistarskólunum árið 1997 en Hagstofan sagði 

honum upp einhliða árið 2012 en safnar þó enn ákveðnum upplýsingum um skólanna.
78

 

Auk þess eru sveitarfélög að safna mismiklum upplýsingum um sína skóla en einmitt vegna 

þess að þær upplýsingar eru ekki staðlaðar á milli sveitarfélaga og þeim er hvergi safnað 

saman á einn stað er ógjörningur að gera þeim skil hér.  

 

10.1 Hagstofan 
Hagstofa Íslands er miðstöð opinberrar hagskýrslugerðar í landinu. Hún er sjálfstæð stofnun 

sem starfar samkvæmt lögum og heyrir undir ráðherra. Hagstofan vinnur að söfnun gagna, 

úrvinnslu og birtingu tölfræðilegra upplýsinga um landshagi  og þjóðfélagsleg málefni. Hún 

gegnir forystuhlutverki á sínu sviði. Hún skiptist í fjögur svið, efnahagssvið, félagsmálasvið, 

fyrirtækjasvið og þjónustu- og þróunarsvið. Á félagsmálasviði er mennta- og 

menningarmáladeild sem safnar og vinnur úr gögnum um nemendur og skólamál, 

menningarmál og fjölmiðla.
79

 

Árið 1997 gerði menntamálaráðuneytið samning við Hagstofuna um öflun tölulegra 

upplýsinga um skóla- og menningarmál og úrvinnslu þeirra í tengslum við hagsýslugerð.  Í 

samningnum er tíundað hvaða upplýsinga eigi að afla frá hvaða skólastigi fyrir sig, leikskóla, 

grunnskóla, framhaldsskóla, háskóla og tónlistarskóla. Í samkomulaginu segir í fyrstu grein að 

markmið samkomulagsins sé að efla hagsýslugerð um skólamál í þeim tilgangi að veita 

trausta tölulega yfirsýn yfir alla helstu þætti skólamála. Í annari grein samkomulagsins segir 

enn fremur  að Hagstofan safni upplýsingum um fjögur skólastig. Það er leikskóla, 

                                                           
78 Ásta Urbancic, tölvupóstur til höfundar 4. mars 2013. 
79 Hagstofa Íslands, "Um Hagstofuna,"  http://hagstofan.is/Um-Hagstofuna (sótt 15. apríl 2014). 

http://hagstofan.is/Um-Hagstofuna
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grunnskóla, framhaldsskóla og háskóla og flokki þær í samræmi við alþjóðlega 

flokkunarstaðla. Jafnframt safni Hagstofan upplýsingum um tónlistarskóla.
80

 

Hagstofan sagði einhliða upp samningum (sjá viðauka 2) árið 2012, ýmsar alþjóðlegar 

skuldbindingar höfðu aukist það mikið síðan samningurinn var undirritaður að Hagstofan náði 

ekki að uppfylla samninginn. Í dag einbeitir Hagstofan sér að því að safna upplýsingum um 

lengra komna nemendur sem komnir eru á framhaldsstig. Undanfarin ár hefur Hagstofan líka 

fengið upplýsingar frá Prófanefnd tónlistarskóla.
81

 

 

10.2 Prófanefnd tónlistarskóla  
Í bráðabirgðaútgáfu Aðalnámskrár tónlistarskóla frá 1996 var gert ráð fyrir sérstakri 

prófanefnd sem skipuð skyldi af menntamálaráðuneytinu en í aðdraganda útgáfu 

Aðalnámskrár tónlistarskóla, almenns hluta árið 2000 ákvað ráðherra að breyta þessu ákvæði, 

þar sem tónlistarskólar væru ekki skyldunámsskólar og því væri óeðlilegt að ráðuneytið bæri 

ábyrgð á slíkri nefnd. Í námskránni er þess í stað tilgreint að frekari útfærsla á samræmingu 

mats og prófdæmingu sé í höndum nefndar á vegum tónlistarskóla, rekstraraðila þeirra og 

menntamálaráðuneytis.
82

 

 

Samkvæmt vef Prófanefndar tónlistarskóla er hlutverk hennar að annast samræmt og hlutlaust 

mat á áfangaprófum í tónlistarskólum samkvæmt þeim kröfum sem gerðar eru í Aðalnámskrá 

tónlistarskóla. Þá er hlutverk hennar einnig að varðveita gögn um niðurstöður prófa og taka 

saman og birta heildarniðurstöður áfangaprófa. Prófanefnd starfar eftir sérstakri skipulagsskrá 

sem samþykkt var á stofnfundi hennar. Fjórða grein skipulagsskrár Prófanefndar 

tónlistarskóla fjallar um hvernig Prófanefnd tónlistarskóla á að fara með þær upplýsingar sem 

hún aflar. Þar segir; 

Eigi síðar en þremur mánuðum eftir að almennum starfstíma tónlistarskóla lýkur hvert ár, skal 

Prófanefnd tónlistarskóla gefa út yfirlit um heildarniðurstöður áfangaprófa, sem metin hafa 

verið á vegum nefndarinnar, og leggja fyrir viðkomandi tónlistarskóla. Þar skal koma fram 

fjöldi og hlutfall nemenda sem þreyta áfangapróf í hverjum skóla, meðaltöl einstakra skóla og á 

landsvísu og fjöldi nemenda með hverja einkunn. Jafnframt skal senda hverjum skóla þær 

                                                           
80 Menntamálaráðuneytið, "Efla á tölulega yfirsýn yfir mennta- og menningarmál - Fréttabréf nr. 4, 
1997 http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/Frettabref/nr/1514 (sótt 5. apríl 2014). 
81 Ásta Urbancic, tölvupóstur til höfundar 4. mars 2013. 
82 Kristín Stefánsdóttir, tölvupóstur til höfundar 26. apríl 2013. 

http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/Frettabref/nr/1514
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upplýsingar sem nauðsynlegar eru við túlkun á einkunnum nemenda. Láta má öðrum aðilum í té 

upplýsingar um niðurstöður samræmdra prófa ef þeir óska þess, en ætíð skal gæta trúnaðar 

gagnvart einstökum nemendum. Enn fremur skal Prófanefnd tónlistarskóla afla upplýsinga um 

fjölda nemenda í tónlistarskólum og önnur atriði sem þýðingu hafa fyrir starfsemi hennar.
83

 

Á grundvelli tillögu þessarar nefndar var Prófanefnd tónlistarskóla formlega stofnuð 27. 

febrúar 2002, sem sjálfstæð eining. Menntamálaráðuneytið hefur veitt nefndinni fjárstuðning 

vegna undirbúnings prófakerfisins og þjálfunar prófdómara en Prófanefnd hefur ekki að öðru 

leyti notið almennra rekstrarstyrkja frá opinberum aðilum.
84

  

 

Prófanefnd tónlistarskóla er skipuð fimm fulltrúum, einn kemur frá Sambandi íslenskra 

sveitarfélaga, einn frá Samtökum tónlistarskólastjóra og einn sameiginlegur frá Félagi 

tónlistarskólakennara og Félagi íslenskra hljómlistarmanna. Þá kýs fulltrúaráð, þeirra 

tónlistarskóla sem aðild eiga að nefndinni, tvo nefndarmenn.
85

  

 

10.3 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga 
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga hefur starfað óslitið síðan 1937. Við breytingu á verkaskiptingu 

ríkis og sveitarfélaga árið 1990 fór fram umtalsverð endurskoðun á starfsemi sjóðsins. Við 

breytinguna var jöfnunarhlutverk sjóðsins stóraukið. Jöfnunarsjóður sveitarfélaga starfar nú á 

grundvelli laga um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995. Helstu breytingar, sem gerðar hafa 

verið á sjóðnum síðan lögin voru sett, tengjast yfirfærslu alls grunnskólakostnaðar frá ríki til 

sveitarfélaga þann 1. ágúst árið 1996 og yfirfærslu á málefnum fatlaðra 1. janúar 2011. 

Innanríkisráðherra hefur á hendi yfirstjórn Jöfnunarsjóðs.
86

 

Jöfnunarsjóður hefur nýlega hafið að safna upplýsingum um starfsemi tónlistarskóla. Ástæðan 

er samkomulag ríkis og sveitarfélaga um eflingu tónlistarnáms og jöfnun á aðstöðumun 

nemenda frá 13. maí 2011. Sjóðurinn safnaði fyrst upplýsingum um fjölda nemenda í mið- og 

framhaldsnámi í söng og framhaldsnámi í hljóðfæraleik samhliða fyrstu úthlutun skólaárið 

2011 – 2012. Í dag safnar sjóðurinn mjög ítarlegum upplýsingum um kennslumagn og 

                                                           
83 Prófanefnd tónlistarskóla, "Skipulagsskrá fyrir prófanefnd tónlistarskóla,"  
http://www.profanefnd.is/um-skip.htm (sótt 24. apríl 2014). 
84 Kristín Stefánsdóttir, tölvupóstur til höfundar 26. apríl 2014. 
85 Prófanefnd tónlistarskóla, "Skipulagsskrá fyrir prófanefnd tónlistarskóla". 
86 Innanríkisráðuneytið. Jöfnunarsjóður sveitarfélaga, "Starfsemi,"  http://www.profanefnd.is/um-
skip.htm (sótt 24. apríl 2014). 

http://www.profanefnd.is/um-skip.htm
http://www.profanefnd.is/um-skip.htm
http://www.profanefnd.is/um-skip.htm
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kennslugreinar frá tónlistarskólum vegna þeirra nemenda sem falla undir samkomulag ríkis og 

sveitarfélaga frá 13. maí 2011 um eflingu tónlistarnáms og jöfnun á aðstöðumun nemenda. 

Þessum upplýsingum er safnað undir nafni og kennitölu nemenda en nöfn þeirra og kennitölur 

eru á eyðublöðunum sem send eru til tónlistarskólanna, enda hafa skólarnir áður sótt um 

framlög úr sjóðnum fyrir þessa nemendur. Sjóðurinn safnar einnig upplýsingum um aðra 

kennslu í þeim skólum sem hafa fengið framlög úr sjóðnum en það eru einungis fjöldatölur 

nemenda og kennslumagn í fornámi, grunnstigi, miðstigi, tónfræði, samspili og samsöng, sem 

ekki eru tengdar kennitölum. Í heild eru skráðir 37 skólar sem sjóðurinn safnar upplýsingum 

frá. Árið 2013 fengu 35 skólar úthlutað úr sjóðnum 516.400.049 krónum í gegnum sín 

sveitarfélög. Sjóðurinn safnar ekki upplýsingum um nemendur í öðrum skólum en þeim 37 

sem sótt hafa um í sjóðinn vegna nemenda sinna.
87

 

 

10.4 Námsmatsstofnun 

Námsmatsstofnun er faglega sjálfstæð vísindaleg stofnun á sviði menntamála. Hún heyrir 

stjórnarfarslega undir menntamálaráðherra og starfar samkvæmt Lögum um Námsmatsstofnun 

nr. 168/2000. Hún gegnir veigamiklu og hagnýtu hlutverki í íslensku skólakerfi. Sérstaða 

stofnunarinnar felst einkum í sérþekkingu og sérhæfingu á sviði próffræði og námsmats og 

samanburðarannsóknum á menntakerfum. Helstu verkefni stofnunarinnar eru: Sjá um 

samningu, framkvæmd og úrvinnslu samræmdra prófa og könnunarprófa í grunn- og 

framhaldsskólum. Sjá um birtingu niðurstaðna samræmdra prófa gagnvart nemendum, skólum 

og fræðsluyfirvöldum. Miðla upplýsingum til skóla um nýtingu og túlkun á niðurstöðum 

prófa í einstökum skólum þannig að þau nýtist til þróunarstarfs í  skólum. Vinna að 

námsmatsrannsóknum og samanburðarrannsóknum við árangur skólastarfs í öðrum löndum. 

Stofnunin getur unnið að öðrum verkefnum á sviði námsmats og prófagerðar á grundvelli 

sérstakra samninga við menntamálaráðuneytið og aðra aðila.
88 

 

                                                           
87 Elín Pálsdóttir, tövupóstur til höfundar 21.mars.2013. 
88 Námsmatsstofnun, "Um Námsmatsstofnun,"  http://www.namsmat.is/vefur/stofnunin/log.html 
(sótt 24. apríl 2014). 

http://www.namsmat.is/vefur/stofnunin/log.html
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10.5 Námsgagnastofnun 
Námsgagnastofnun starfar samkvæmt Lögum um námsgögn nr. 71/2007. Hlutverk 

Námsgagnastofnunar er að leggja grunnskólum til námsgögn í samræmi við meginmarkmið 

náms og kennslu á grunnskólastigi. Stofnunin ber ábyrgð á gerð, útgáfu, framleiðslu og 

dreifingu þeirra námsgagna sem hún framleiðir. Hún hefur með höndum þróun námsgagna og 

hefur frumkvæði að könnunum og rannsóknum á gerð námsgagna og notkun þeirra. Yfir 

Námsgagnastofnun er fimm manna stjórn. Tveir stjórnarmenn eru tilnefndir af 

Kennarasambandi Íslands, einn af Sambandi íslenskra sveitarfélaga og einn af 

Landssamtökum foreldra grunnskólabarna. Ráðherra skipar einn stjórnarmann án tilnefningar 

og skal hann vera formaður nefndarinnar. Kostnaður við rekstur Námsgagnastofnunar greiðist 

úr ríkissjóði eftir því sem ákveðið er í fjárlögum.
89

 

Námsgagnastofnun hefur aldrei gefið út efni fyrir tónlistarskóla, enda er henni ekki skylt að 

gera það samkvæmt lögum. Titlar fyrir tónmennt eru 25 talsins. Þrátt fyrir það hefur stofnunin 

ekki gefið út heildstætt efni fyrir skyldunám í 1.–7. bekk í tónmennt.
90

 

 

10.6 Mats- og greiningarsvið menntamálaráðuneytisins 
Mats- og greiningarsvið hefur umsjón með framkvæmd gæðamats og eftirliti með gæðastarfi í 

menntastofnunum á öllum skólastigum eins og mælt er fyrir um í lögum og reglugerðum, þar 

með talið mati á rannsóknum í háskóla- og rannsóknarstofnunum. Mats- og greiningarsvið 

vinnur jafnframt að þróun aðferða við gæða- og árangursmat vegna starfsemi menningar-, 

mennta- og vísindamála. Í samstarfi við aðrar skrifstofur og svið, annast það öflun og 

úrvinnslu þeirra gagna og upplýsinga sem við á hverju sinni til að tryggja yfirsýn og undirbúa 

almenna stefnumótun í málaflokkum sem ráðuneytið fer með.
91

 

Þá skipuleggur það og sér um úttektir á skólamálum fyrir menntamálaráðuneytið. 

Námsmatsstofnun er verktaki hjá skrifstofunni. Hún framkvæmdi úttektir fyrir grunn- og 

                                                           
89 Námsgagnastofnun, “Um námsgagnastofnun,” http://www.nams.is/um-namsgagnastofnun/ (sótt 
24. apríl 2014). 
90 Ellen Eyjólfsdóttir, tölvupóstur til höfundar 14.apríl 2014. 
91 Mennta- og menningarmálaráðuneytið, "Skrifstofa yfirstjórnar,"  
http://www.menntamalaraduneyti.is/raduneyti/starfsmenn/ (sótt 24. apríl 2014). 

http://www.nams.is/um-namsgagnastofnun/
http://www.menntamalaraduneyti.is/raduneyti/starfsmenn/
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leikskóla á árinu 2013. Úttektir á tónlistarskólum eru einnig undir þessari skrifstofu en til þess 

að framkvæma úttekt á þeim þarf að koma beiðni frá skrifstofu menntamála.
92

     

 

10.7 Skrifstofa menntamála 
Skrifstofa menntamála fjallar um málefni leik-, grunn- og framhaldsskólastigs, annast 

námskrárgerð fyrir þessi skólastig, og sinnir málefnum framhaldsfræðslu og starfsmenntunar. 

Hún er einnig í forsvari fyrir gerð og framkvæmd samninga um málefni sem falla undir 

málaflokkinn. Þá hefur skrifstofan einnig frumkvæði að þróun nýjunga í skólastarfi, m.a. á 

sviði útgáfu námsgagna.
93

  

Frá árinu 1962 hefur menntamálaráðuneytið látið vinna níu kannanir og skýrslur um 

tónlistarkennslu í grunnskólum og sjö um tónlistarkennslu í tónlistarskólum. Fimm þeirra ná 

yfir bæði skólastigin eins og sjá má hér í töflunni að neðan.  

                                                           
92 Stefán Baldursson, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 09.apríl 2014. 
93 Mennta- og menningarmálaráðuneytið, "Skrifstofa yfirstjórnar". 
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Tafla 1. Samantekt á könnunum sem gerðar hafa verið á tónlistarkennslu í grunn- og tónlistarskólum. 

Ár Aðili með 

umsjón 

Heiti skýrslu/könnunar Tónlistar- 

skólar 

Grunn- 

skólar 

1961 – 1962 Jón 

Þórarinsson 

Ekkert nafn. X  

1971 – 1972 Stefán 

Edelstein 

Endurskoðun námsefnis og kennslu í 

tónmennt í barna- og gagnfræðaskólum. 

 X 

1983 – 1984 Stefán 

Edelstein 

Álitsgerð og tillögur um skipan 

tónlistarfræðslu. 

X X 

1988 Ráðherra Skýrsla menntamálaráðherra um stöðu list- 

og verkmenntagreina, heimilisfræða og 

íþróttakennslu í skólum landsins og um 

menntun kennara í þessum greinum, 

samkvæmt beiðni. 

 X 

1989 Sigríður 

Sveinsdóttir 

Könnun á starfsemi og aðbúnaði 

tónlistarskóla. 

X  

1990 Njáll 

Sigurðsson 

Skýrsla starfshóps um útgáfu námsefnis í 

tónmennt fyrir 4.- 6. bekk. 

 X 

1990 Njáll 

Sigurðsson 

Samstarfsnefnd tónlistarfræðslunnar. 

Nefndarálit. 

X X 

1996 MMR Tölfræðihandbók um menntun og menningu X X 

1998 MMR Upplýsingar um leik- grunn- og 

tónlistarskóla skólaárið 1996 – 1997. 

X X 

2003 MMR  Tónmenntakennsla í grunnskólum skólaárið 

2002 -2003. 

 X 

2011 Anne 

Bamford 

List og menningarfræðsla á Íslandi. X X 

Tafla 1. 

Eins og komið hefur fram fékk Gylfi Þ. Gíslason menntamálaráðherra, Jón Þórarinsson 

tónskáld til að heimsækja alla tónlistarskóla á landinu og kynna sér aðstæður þeirra.
94

 Jón 

skilaði greinagóðri skýrslu til menntamálaráðherra um fjölda tónlistarskóla og starfsemi 

þeirra. Árið 1971 skipaði menntamálaráðherra svo starfshóp til að fjalla um endurskoðun 

námskrár, námsefnis og kennslu í barna og gagnfræðaskólum. Sá starfshópur skilaði af sér 

                                                           
94 Frumvarp til laga um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla,  þskj. 413, 206. mál. 1962-1963. 
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mjög ýtarlegri skýrslu vorið 1972 þar sem fjallað er um tengsl tónlistarkennslu við aðrar 

námsgreinar grunnskólans. Gerðar voru tillögur að samningu námsbóka og sett upp 

framkvæmdaáætlun.
95

 Skólarannsóknardeild menntamálaráðuneytisins lét svo vinna; 

Álitsgerð og tillögur um skipan tónlistarfræðslu árið 1983. Þar er öll tónlistarkennsla í 

landinu, bæði í grunn- og tónlistarskólum tekin út mjög ýtarlega og lagðar fram tillögur að 

úrbótum. Þetta er eina heildarskoðunin sem fram hefur farið á tónlistarkennslu á Íslandi.
96

 

Árið 1988 lét menntamálaráðuneytið taka saman skýrslu sem meðal annars fjallar um stöðu 

list- og verkmenntagreina í skólum landsins. Þar er farið yfir hversu marga tíma á að kenna í 

tónmennt og svo skoðað hversu mikið er í raun kennt.
97

 Haustið 1989 fékk Samstarfsnefnd 

tónlistarfræðslunnar Sigríði Sveinsdóttur formann Félags tónlistarskólakennara til að vinna 

ítarlega könnun á starfsemi tónlistarskólanna, menntamálaráðuneytið gaf svo þessa könnun út. 

Í framhaldi af þessu kom út ritið Samstarfsnefnd tónlistarfræðslunnar, nefndarálit árið 1990. 

Þar er fjallað um reglugerðarbreytingar vegna yfirfærslu tónlistarskólanna til sveitarfélaganna 

og settar fram tillögur um samstarf tónlistarskólanna og grunnskólanna.
98

 Sama ár kom út 

Skýrsla starfshóps um námsefnisgerð í tónmennt fyrir 4. – 6. bekk grunnskóla. Þar eru lagðar 

fram tillögur að útgáfu námsefnis fyrir fyrrnefndar bekkjardeildir og þeim raðað í 

forgangsröð.
99

 Tölfræðihandbók um menntun og menningu er svo gefin út af 

menntamálaráðuneytinu árið 1996. Í henni eru ýmsar tölulegar upplýsingar um kennslumagn 

list- og verkgreina í grunnskólum og samanburður við önnur lönd. Einnig er skoðuð skipting 

nemenda milli stiga í tónlistarskólum og fjöldi nemenda tónlistarskólanna áætlaður út frá 

þeim svörum sem bárust.
100

 Tveimur árum síðar eða árið 1998 er gefin út lítill bæklingur á 

vegum menntamálaráðuneytisins. Í honum eru upplýsingar um hlutfall grunnskóla með 

tónmenntastofur en upplýsingar um tónlistarskóla fjalla um rekstrarform þeirra, starfstíma, 

fjölda kennara og nemenda og skiptingu nemenda eftir stigum og deildum. Þá er einnig 

                                                           
95 Menntamálaráðuneytið: skólarannsóknarnefnd, Endurskoðun námsefnis og kennslu í tónmennt í 
barna- og gagnfræðaskólum (Reykjavík: Menntamálaráðuneytið, 1972). 
96 Menntamálaráðuneytið: skólarannsóknardeild, Álitsgerð og tillögur um skipan tónlistarfræðslu 
(Reykjavík: Menntamálaráðuneytið, 1983). 
97 Menntamálaráðuneytið, Skýrsla menntamálaráðherra um stöðu list- og verkmenntagreina, 
heimilisfræða og íþróttakennslu í skólum landsins og um menntun kennara í þessum greinum, 
samkvæmt beiðni (Reykjavík: Menntamálaráðuneytið, 1988). 
98 Menntamálaráðuneytið, Samstarfsnefnd Tónlistarfræðslunnar: Nefndarálit (Reykjavík: 
Menntamálaráðuneytið, 1990). 
99 Njáll Sigurðsson, Herdís Oddsdóttir, Guðfinna D. Ólafsdóttir, Þórunn Björnsdóttir og Valborg 
Oddsdóttir, Skýrsla starfshóps um útgáfu námsefnis í tónmennt fyrir 4.-6. bekk (Reykjavík: 
Námsgagnastofnun, 1990). 
100 Menntamálaráðuneytið, Tölfræðihandbók um menntun og menningu (Reykjavík: 
Menntamálaráðuneytið, 1996). 
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athugað hvort skólar hafi sett sér reglugerð og skólanámskrá.
101

 Skólaárið 2002-2003 kannar 

menntamálaráðuneytið svo útbreiðslu og dreifingu tónmenntakennslu í grunnskólum, fjölda 

og menntun þeirra kennara sem kenna tónmennt.
102

 Síðasta skýrsla sem unnin var á vegum 

menntamálaráðuneytisins og kemur inn á tónlistarkennslu var unnin af erlendum sérfræðingi, 

Anne Bamford árið 2011. Skýrslan er almenn umfjöllun um list- og menningarfræðslu og í 

henni er skoðað viðhorf tónlistarskólastjóra til kennslu mismunandi tónlistartegunda, 

kennsluaðferðir í tónlistarskólum og eignaraðild að húsnæði sem kennt er í. Litlar tölulegar 

upplýsingar eru um tónmenntakennslu í grunnskólum en þó er tekið fram að skortur sé á 

kennurum til tónmenntakennslu. Þá eru lagðar fram tillögur til úrbóta og stungið upp á 

atriðum sem þurfa frekari rannsóknar við.
103

  

Stjórnsýsla tónlistarfræðslu hefur ekki verið skoðuð svo vitað sé og ekki heldur eftirlit með 

henni. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla er tónmennt skyldufag í grunnskólum upp í 7. 

bekk. Í framantöldum könnunum kemur fram að tónmenntakennsla fer ekki fram í öllum 

grunnskólum landsins, því í gegnum tíðina hefur tónmennt einungis verið kennd í 60-80 % 

grunnskóla landsins samkvæmt fyrrnefndum könnunum. Þetta ástand hefur verið viðvarandi 

frá því fyrst var farið að kanna tónmenntakennslu í grunnskólum. Í dag eru allavega 20% 

nemenda grunnskólans án tónmenntakennslu þrátt fyrir skýr ákvæði í Aðalnámskrá 

grunnskóla um ákveðna hæfni nemenda í tónmennt í lok 4. og 7. bekkjar. Samkvæmt Lögum 

um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla nr. 75/1985 eiga tónlistarskólar að uppfylla 

ákveðin skilyrði til að teljast styrkhæfir. Menntamálaráðuneytið hefur um nokkurt skeið ekki 

sinnt eftirliti með þessum skilyrðum né öðrum sem sett eru í lögunum. Því telur rannsakandi 

tímabært að skoða stjórnsýslu tónlistarkennslu í landinu.  

 

 

 

                                                           
101 Menntamálaráðuneytið, Upplýsingar um leik-, grunn- og tónlistarskóla skólaárið 1996-1997 
(Reykjavík: Menntamálaráðuneytið, 1998). 
102 Menntamálaráðuneytið, Tónmenntakennsla í grunnskólum skólaárið 2002-2003. Niðurstöður 
könnunar í febrúar - mars 2003 (Reykjavík: Menntamálaráðuneytið, 2003). 
103 Anne Bamford, List- og menningarfræðsla á Íslandi (Reykjavík: Mennta- og menningarráðuneytið, 
2011). 



  

51 

 

11 Styrkleikar og veikleikar í stjórnsýslu tónlistarkennslu 

Í þessum kafla greinir rannsakandi styrkleika og veikleika stjórnsýslu tónlistarkennslu. Fyrst 

er fjallað um tónmenntakennslu grunnskólanna og svo um tónlistarkennslu tónlistarskólanna. 

Kaflarnir eru flokkaðir eftir stjórnsýslueiningum og að auki skipt niður eftir styrkleikum og 

veikleikum. 

 

11.1 Ríkið - styrkleikar stjórnsýslu tónmenntakennslu 
Stjórnsýsla tónmenntakennslu grunnskóla er í lögum vel skipulögð og umboðskeðjan í 

rökréttu samhengi frá ráðherra til sveitarfélaga og þaðan til skólastjóra. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla eru sett árangursviðmið fyrir tónmenntakennslu. Þar er einnig hlutfallsleg skipting 

náms. Gagnvart námsgreininni tónmennt mætti skiptingin vera nákvæmar útfærð þar sem 

hlutfall kennslu í tónmennt er inni í sameiginlegri tölu um hlutfall listgreina. Kannanir á 

umfangi og gæðum tónmenntakennslu hafa verið gerðar nokkuð reglulega frá árinu 1984 eða 

alls átta sinnum. Kvörtunarþjónusta foreldra og/eða notenda þjónustunnar virkar inn í 

ráðuneyti og getur orðið að úttektum.
104

  

 

11.2 Ríkið - veikleikar stjórnsýslu tónmenntakennslu 
Galli er á umboðskeðjunni þar sem setning námskrár og eftirlit með framkvæmd hennar er í 

höndum mennta- og menningarmálaráðuneytis en sveitarfélögin sjá um framkvæmd 

námskrárinnar. Þetta gerir það að verkum að ef mennta- og menningarmálaráðuneytið sér 

galla á framkvæmd námskrárinnar hefur það ekki beint boðvald yfir framkvæmdaaðilanum 

(sveitarfélögunum). Fulltrúinn sem hefur umsjón og eftirlitsskyldu með framkvæmd laganna 

hefur ekki boðvald yfir framkvæmdaaðilanum. 

Gagnvart námsgreininni tónmennt er framkvæmd laga nr. 91/2008 ábótavant þar sem ekki 

hefur verið fylgt eftir öllum ákvæðum laganna um árabil. Í Aðalnámskrá grunnskóla segir 

meðal annars að markmið með mati á skólastarfi sé að tryggja réttindi nemenda til þeirrar 

þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögum. Hagstofan sendir út spurningalista á vorin til 

grunnskólanna, skólastjórar fylla hann út og senda til baka. Hagstofan notar ákveðnar 

                                                           
104 Stefán Baldursson, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 09.apríl 2014. 
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upplýsingar úr þessum lista og áframsendir til menntamálaráðuneytisins. Í spurningalistanum 

eru kennslutímar vegna tónmenntar ekki aðskildir frá fjölda kennslutíma í listkennslu í heild. 

Af þessari ástæðu getur ráðuneytið ekki uppfyllt öll ákvæði um eftirlit í lögum nr. 91/2008 

(sjá viðauka 3). Kannanir gefa til kynna að tónmenntakennslu sé ábótavant og að henni sé í 

dag ekki sinnt í allt að 20% af grunnskólum landsins. Ef skoðað er hversu mikil 

tónmenntakennsla var skólaárið 2002 – 2003, í 1. til 7. bekk, þar sem ber að kenna tónmennt 

sem skyldugrein, kemur í ljós að einungis 47,4% 7. bekkinga fær tónmenntakennslu. Sú 

bekkjardeild sem mesta tónmenntakennslu fær er 2. bekkur en þó fá aðeins 78,8%  þeirra 

kennslu í tónmennt eins og sjá má hér að neðan.
105

  

Tafla 2. Kennslustundir í tónmennt í skyldunámi 1.-7. bekk  

 1 kennslust. 2 kennslust. 3 kennslust. Samtals 

1. bekkur 41,6% 32,1% 3,6% 77,3% 

2. bekkur 38,0% 37,2% 3,6% 78,8% 

3. bekkur 43,1% 31,4% 2,9% 77,4% 

4. bekkur 44,5% 29,2% 2,2% 75,9% 

5. bekkur 48,9% 21,2% 1,5% 71,6% 

6. bekkur 48,2% 16,8% 1,5% 66,5% 

7. bekkur 36,5% 10,9% – 47,4% 

Tafla 2. 137 grunnskólar af 185 svöruðu könnuninni eða 74,1% 

 

Framkvæmd laganna gagnvart námsgagnaútgáfu er einnig ábótavant. Samkvæmt 

grunnskólalögunum er ráðuneyti menntamála gert skylt að leggja grunnskólum til námsgögn í 

samræmi við meginmarkmið náms.  

Samkvæmt svari frá Námsgagnastofnun hefur ekki verið gefið út heildstætt námsefni í 

tónmennt fyrir 1. til 7. bekk grunnskóla. Heildstætt námsefni var þó gefið út af 

Námsgagnastofnun á árunum 1973 til 1985 fyrir fjóra fyrstu bekki grunnskólans og 

endurútgefið nokkrum sinnum eftir það.
106

 Að auki á ráðuneytið að vinna þriggja ára áætlun 

um kannanir og úttektir sem miða að því að veita upplýsingar um framkvæmd 

                                                           
105 Menntamálaráðuneytið, Tónmenntakennsla í grunnskólum skólaárið 2002-2003. Niðurstöður 
könnunar í febrúar - mars 2003. 
106 Ellen Eyjólfsdóttir, tölvupóstur til höfundar 14.apríl 2014. 
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grunnskólalaga, Aðalnámskrár grunnskóla og annarra þátta skólastarfs. Síðasta áætlun var 

gerð fyrir árin 2010 – 2013 en þar er ekki gert ráð fyrir úttekt á tónmenntakennslu Ekki hefur 

verið gefin út ný áætlun vegna óvissu í fjármálum ráðuneytisins.
107

 Flestar kannanir sem 

menntamálaráðuneytið hefur gert á tónmenntakennslu frá árinu 1984 eiga það sameiginlegt að 

niðurstöður þeirra benda á að skortur sé á menntuðum kennurum, skortur sé á heildstæðu 

námsefni og að stór hluti nemenda fái ekki lögboðna kennslu. Því vekur það athygli 

rannsakanda að ekki sé að finna hjá ráðuneytinu áætlun um viðbrögð við þessari stöðu. Í ritinu 

Menntun og menning fyrir alla, Verkefnaáætlun 1999-2003 sem gefið var út af 

menntamálaráðuneytinu árið 2000 er hvergi minnst á viðbrögð við langvarandi kennaraskorti í 

tónmennt. Kennaraskorturinn kemur fram árið 1988 í Skýrslu menntamálaráðherra um stöðu 

list- og verkmenntagreina, heimilisfræða og íþróttakennslu í skólum landsins og um menntun 

kennara í þessum greinum. Ekkert er heldur fjallað um námsefnisskort í skyldunámi 

tónmenntagreinarinnar, sem starfshópur á vegum menntamálaráðuneytisins frá árinu 1990 

taldi vera helstu orsök fyrir því að veigamiklum þáttum í tónlistaruppeldi hefði ekki verið 

sinnt innan grunnskólans.
108

 Þá segir enn fremur í nefndaráliti Samstarfsnefndar 

tónlistarfræðslunnar frá árinu 1990  að gera þurfi ráðstafanir til að allir grunnskólanemendur 

hljóti lögboðna fræðslu í tónmennt jafnt og öðrum námsgreinum.
109

 Í fyrrnefndu riti um 

Menntun og menningu fyrir alla er ekki bent á þörf á aukinni tónmenntakennslu en í ritinu er 

bent á þörf á meiri móðurmálskunnáttu, betri tungumálakennslu og aukinni kennslu í 

náttúrufræði og stærðfræði.
110

 Þegar mat á skólastarfi er skoðað í Aðalnámskrá grunnskóla 

má segja að ríkið mætti standa sig betur í fyrstu tveimur þáttunum. Fyrri þátturinn er að 

fylgjast betur með að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og 

aðalnámskráa. Seinni þátturinn er að auka gæði skólastarfsins og stuðla að umbótum, tryggja 

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

Ríkið stendur sig aftur á móti vel í því að veita upplýsingar um skólastarfið, árangur þess og 

þróun.
111

  

                                                           
107 Stefán Baldursson, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 09.apríl 2014. 
108 Njáll Sigurðsson, Skýrsla starfshóps um útgáfu námsefnis í tónmennt fyrir 4.-6. bekk. 
109 Menntamálaráðuneytið, Samstarfsnefnd tónlistarfræðslunnar: Nefndarálit. 
110 Menntamálaráðuneytið, Menntun og menning fyrir alla. Verkefnaáætlun 1999-2003, (Reykjavík: 
Menntamálaráðuneytið, 2000). 
111 Mennta- og menningarmálaráðuneytið, Aðalnámskrá Grunnskóla 2011. Almennur Hluti. 
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11.3 Sveitarfélög - styrkleikar stjórnsýslu tónmenntakennslu 
Ekki verður annað séð en sveitarfélög standi sig vel í að skila inn upplýsingum um skólahald 

og svörun í könnunum sem gerðar hafa verið um tónmenntakennslu er nokkuð há. Í könnun 

árið 1997 var hún 95,6% og 2003 er hún 74,1%. Auk þessa benda upplýsingar hjá Hagstofu til 

þess að grunnskólar standi sig vel í að skila inn hagtölum. Þá hafa öll sveitarfélög sett 

almenna stefnu um grunnskólahald og skipað skólanefndir sem samkvæmt lögum hafa eftirlit 

með starfi grunnskólans og aðstæðum til skólahalds. 

 

11.4 Sveitarfélög - veikleikar stjórnsýslu tónmenntakennslu 
Sveitarstjórnir bera ábyrgð á uppbyggingu húsnæðis og búnaði til skólahalds. Þar eru þau ekki 

að standa sig eins vel gagnvart námsgreininni tónmennt. Skólaárið 1996-1997 voru einungis 

42,5% skóla með sérstaka tónmenntastofu.
112

 Þá benda kannanir til þess að tækjakostur til 

tónmenntakennslu sé sá þáttur sem starfandi tónmenntakennarar telja brýnast að bæta.
113

 

Hlutverk skólanefnda er að gera tillögur til skólastjóra og/eða sveitarstjórnar um úrbætur á 

skólastarfi. Þær skulu sjá til þess að jafnan sé fyrir hendi viðeigandi húsnæði og annar 

aðbúnaður fyrir kennslu. Ennfremur skulu þær hafa eftirlit með að ákvæði laga og reglugerða 

séu uppfyllt og gera tillögur til sveitarstjórnar um úrbætur.
114

  

 

11.5 Skólastjórar - styrkleikar stjórnsýslu tónmenntakennslu  
Styrkleikar stjórnsýslu tónmenntakennslu í grunnskólum gagnvart skólastjórum eru nánast 

þeir sömu og styrkleikar sveitarfélaganna enda vinna skólastjórar í umboði sveitarfélaganna. 

Vafalaust er það í þeirra höndum, í langflestum tilfellum, að halda til haga og safna 

upplýsingum um skólahald hvers skóla. Skólastjórum ber að búa til skólanámskrá og 

starfsáætlun og hafa þeir gert það nær undantekningarlaust. Starfsáætlun og skólanámskrá eru 

stjórntæki sem skólastjóri, skólanefndir og sveitarstjórnir nota við vinnu sína og í samskiptum 

sín á milli.  

 

                                                           
112 Menntamálaráðuneytið, Upplýsingar um leik-, grunn- og tónlistarskóla skólaárið 1996-1997. 
113 Helga Rut Guðmundsdóttir, "Útbreiðsla tónmenntakennslu aðstæður og viðhorf," Tímarit um 
menntarannsóknir 5 (2008). 
114 Lög um grunnskóla nr. 91/2008. 
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11.6 Skólastjórar - veikleikar stjórnsýslu tónmenntakennslu 
Skólastjóri ber ábyrgð á því að skólahald sé í samræmi við lög og reglur. Honum ber að 

útfæra skólanámskrá út frá markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla. Komi upp ágreiningur um 

framkvæmd grunnskólalaga milli skólastjóra og skólanefnda eða sveitarfélags getur hvor aðili 

um sig skotið málinu til úrskurðar hjá menntamálaráðuneytinu. Rannsakanda er ekki kunnugt 

um að skólastjóri hafi skotið ágreiningi um aðbúnað eða framkvæmd tónmenntakennslu til 

menntamálaráðuneytisins. Þó er vitað að aðbúnaður tónmenntakennslu er ekki samkvæmt 

lögum í u.þ.b. helmingi grunnskóla landsins. Sömuleiðis vantar talsvert upp á að magn 

tónmenntakennslu í skyldunámi 1. til 7. bekkjar sé eins og kveðið er á um í lögum, þar sem 

einungis er kennd tónmennt í um 80% af grunnskólum landsins.  

 

11.7 Ríkið - styrkleikar stjórnsýslu tónlistarskólakennslu  
Þegar umboðskeðjan er skoðuð með tilliti til laga um tónlistarskóla liggur hún frá ráðherra til 

sveitarfélaga og þaðan til rekstraraðila skólanna. Rekstraraðili getur verið sveitarfélag og þá er 

umboðskeðjan í tveimur liðum eða hann getur verið einkaaðili með samning við sveitarfélag. 

Þá eru liðirnir þrír. Í lögunum er fjallað um hver séu skilyrðin fyrir styrkveitingu til skólanna 

og er það vel í samræmi við tilgang laganna. Skólarnir eiga líka að starfa samkvæmt námskrá 

til að teljast styrkhæfir og kemur þar í ljós að ríkið vill einnig hlutast til um hvað þeir eru að 

kenna og er það vel. Ráðuneytið hefur sinnt gerð þessarar námskrár sem er eðlilegt til að geta 

haldið uppi samræmdu námi innan skólanna. Sú námskrá sem í gildi er, er gefin út á árunum 

2000 til 2010. Þá kom ráðuneytið að samræmingu prófa með fjárframlögum við undirbúning 

og stofnun Prófanefndar tónlistarskóla. Einnig hefur verið starfandi samstarfsnefnd 

tónlistarfræðslunnar sem ráðherra ber að skipa og telst það einn af styrkleikum stjórnsýslu 

tónlistarskólakennslu.  

 

11.8 Ríkið – veikleikar stjórnsýslu tónlistarskólakennslu  

Þeir veikleikar stjórnsýslu tónlistarskólanna sem snúa að ríkinu eru helst tilkomnir vegna þess 

að ekki virðist vera fylgt nægjanlega vel eftir ákvæðum laganna. Ríkinu ber að fylgjast með 

því að  skólarnir uppfylli ákveðin skilyrði til að teljast tónlistarskólar samkvæmt Lögum nr. 

75/1985 og hljóta styrki samkvæmt þeim. Enginn innan menntamálaráðuneytisins virðist bera 

ábyrgð á að fylgja því eftir að skólarnir uppfylli þessi skilyrði og að þessum upplýsingum sé 

skilað inn.  
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Samningur við Hagstofuna um að safna ákveðnum upplýsingum er ekki lengur í gildi og hefur 

ekki verið endurnýjaður. Hagstofan safnar því aðeins lágmarksupplýsingum til að geta staðið 

við alþjóðaskuldbindingar um hagtölur.
115

 Því eru upplýsingar um nemendafjölda, 

kennarafjölda, starfstíma og námsgreinar, sem ber að safna saman samkvæmt lögum, ekki 

tiltækar nema fyrir þau ár sem gerðar hafa verið sérstakar kannanir á skólunum. Þá er þátttaka 

skólanna í slíkum könnunum einnig ákveðið áhyggjuefni. Í könnun sem gerð var skólaárið 

1996 – 1997 svöruðu aðeins 46 skólar af þeim 89 sem fengu könnunina. Þá virðist skilum á 

reglugerðum sem sveitarfélögum og skólum ber að skila til ráðuneytisins við stofnun einnig 

lítið vera fylgt eftir, allavega finnast ekki nema fjórtán reglugerðir í ráðuneytinu auk einnar 

sem vísað er í, í lögunum sjálfum. Það verður þó að hafa í huga að flestir skólanna eru 

stofnaðir á árunum fyrir tölvuvæðingu ráðuneytisins og því er það tafsamt verk að finna þær 

til. 

Námskrá tónlistarskólanna er vönduð og vel unnin að flestu leyti. Ákveðið misræmi er þó á 

milli hljóðfæranámskráa annars vegar og námsskrá tónfræðigreina hins vegar. Í 

hljóðfæranámskrám eru listar yfir bækur og tónverk til viðmiðunar fyrir kennslu og 

prófaundirbúning nemenda. Rannsakandi taldi yfir 60 mismunandi titla til viðmiðunar fyrir 

grunnnám í trompetleik og rétt undir 200 titla fyrir  grunnám í píanóleik. Í námskrá 

tónfræðigreina er engin bók talin upp og telur rannsakandi það mikið ósamræmi á 

heildarútgáfu námskrárinnar.Einnig gætir ósamræmis í prófafyrirkomulagi í tónfræðináminu. 

Grunnpróf tónfræðigreina eru samin, lögð fyrir og dæmd í skólunum sjálfum. Miðprófin eru 

samræmd og sendir prófanefnd skólunum prófin en þeir sjá um framkvæmd þeirra og senda 

svo lausnirnar til prófanefndar. Skólarnir sjá þó um að dæma hluta af munnlegri tónheyrn og 

valverkefni nemenda sem vegur 20% af heildareinkunn. Þegar kemur að framhaldsprófi eru 

þau aftur samin og dæmd í skólunum. Þar vantar aftur nokkuð á samræmingu því í 

tónlistarsögu eru t.d. engar leiðbeiningar um hvað eigi að kenna.
116

 

Þetta verður að teljast veikleiki á því hlutverki ráðuneytis að sjá um samræmingu náms og 

prófa. Þá er það afar einkennilegt að Prófanefnd tónlistarskóla sé falið það mikilvæga hlutverk 

að annast alla umsjón með samræmdum prófum í tónlistarskólum landsins í samræmi við 

Aðalnámskrá tónlistarskóla en menntamálaráðuneytið, sem gefur út námskránna og ber 

                                                           
115 Ásta Urbancic, tölvupóstur til höfundar 4. mars 2013. 
116 Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá tónlistarskóla - Almennur hluti (Reykjavík: 
Menntamálaráðuneytið, 2000). 
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faglega ábyrgð á samræmingunni hefur ekkert með starfsemi nefndarinnar að gera. 

Ráðuneytið á ekki fulltrúa í nefndinni og kemur ekki að rekstri hennar fjárhagslega.  

Skólarnir greiða árgjald til nefndarinnar og teljast þar með aðilar að nefndinni. Alls eru 73 

tónlistarskólar aðilar að nefndinni samkvæmt heimasíðu hennar.
117

 

Gallarnir á þessu fyrirkomulagi koma enn betur í ljós þegar kvartanir berast vegna starfa 

Prófanefndar. Nefndin sker sjálf úr um þær kvartanir sem til hennar berast. Má því segja að 

nefndin hafi eftirlit með sjálfri sér. Hafa verður í huga að nefndin er ekki stjórnvald þó svo 

henni hafi verið falið það hlutverk að framkvæma próf samkvæmt Aðalnámskrá 

Tónlistarskóla.   

Þetta fyrirkomulag er gallað. Um er að ræða starfsemi sem rökrétt er að væri undir boðvaldi 

mennta- og menningarmálaráðuneytis. Hér er um að ræða einn meginágalla á framkvæmd 

gildandi laga um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla.  

Jöfnunarsjóður sveitarfélaga safnar upplýsingum um þá tónlistarskóla sem fá úthlutað úr 

sjóðnum. Úthlutanir sjóðsins fara til sveitarfélaganna sem síðan greiða þær út til skólanna. 

Upplýsingar sem sjóðurinn aflar gagnast ekki til að greina hversu margir nemendur á landinu 

eru við það að ljúka námsáföngum sem veita þeim rétt á framlögum úr sjóðnum.  

Samkvæmt lögum nr 75/1985 á ráðuneytið einnig að annast yfirstjórn námsefnisgerðar fyrir 

tónlistarskóla en samkvæmt samtali við Námsgagnastofnun er ekkert námsefni til hjá þeim 

sem gefið er út sérstaklega fyrir tónlistarskóla.
118

 

                                                           
117 Prófanefnd tónlistarskóla, "Aðild að prófanefnd tónlistarskóla,"  http://www.profanefnd.is/um-
adild.htm (sótt 24. apríl 2014). 
118 Ellen Eyjólfsdóttir, tölvupóstur til höfundar 14. apríl 2014. 

http://www.profanefnd.is/um-adild.htm
http://www.profanefnd.is/um-adild.htm


  

58 

11.9 Sveitarfélög/skólar - styrkleikar stjórnsýslu tónlistarskólakennslu  
Sem fyrr segir eiga sveitarfélög að semja reglur um þá skóla sem  þau reka og senda þær inn í 

ráðuneytið. Rannsakandi hefur ekki ástæðu til að ætla annað en það hafi þau almennt gert. 

Þeir tónlistarskólar sem ekki eru reknir af sveitarfélögunum eiga að senda sveitarfélögum, þar 

sem þeir eru reknir, áætlun um kennslu og greinargerð um breytingar á kennslu og 

kennslumagni fyrir 1. maí ár hvert. Þetta eru mikilvægar upplýsingar fyrir sveitarfélög og 

fjárhagsáætlanir þeirra og er því einn af styrkleikum stjórnsýslu tónlistarskólakennslu.  

Skólarnir eru með lögum skyldaðir til að innheimta skólagjöld. Samkvæmt 11. grein laganna 

er tónlistarskólum skylt að innheimta skólagjöld. Skólagjöldunum er ætlað að standa undir 

öðrum kostnaði við skólareksturinn en launakostnaði kennara og skólastjóra, svo framarlega 

sem rekstrarkostnaðurinn er ekki borinn af styrktarmeðlimum eða annarri fjáröflun. Skólunum 

er því skylt að innheimta skólagjöld en ráðstöfun þeirra skilyrt, þ.e.a.s. ekki er leyfilegt að 

nota þau til greiðslu launa. Þá er sérstaklega tekið fram að ef skólarnir njóta einhverskonar 

framlaga í formi styrkja eða tekna þá eigi nemendur að njóta þess í formi lægri skólagjalda. 

Hafa verður í huga að upphaflegar áhyggjur þeirra sem lögin settu snéru að miklu leyti að 

miklum kostnaði nemenda og möguleikum almennings til að stunda tónlistarnám. Greinin er 

mjög skýr og telst til styrkleika stjórnsýslu tónlistarskólakennslu.   

Ein af skyldum sveitarfélaga er að varðveita hljóðfæri og aðrar eignir skólans ef starfsemi 

hans hættir. Kemur þetta ákvæði sjálfsagt til vegna þess að þar til sveitarfélögin tóku alfarið 

við rekstri tónlistarskóla var hægt að sækja um styrk til hljóðfærakaupa að allt að 1/3 til 

ríkisins. Það er því eðlilegt að sveitarfélögum sé gert skylt að varðveita þessar eignir og sjá til 

þess að þær verði nýttar til þess sem í upphafi var ætlast til, þar sem kaup þeirra voru gerð að 

stórum hluta fyrir almannafé og í góðri trú um að þau myndu nýtast til kennslu í 

hljóðfæraleik.   

 

 11.10 Sveitarfélög/skólar - veikleikar stjórnsýslu tónlistarskólakennslu  
Sveitarfélögum er ekki gert skylt að skila inn upplýsingum um rekstur tónlistarskóla til 

ráðuneytisins. Þetta er galli á lögunum. Skólunum er gert skylt að skila inn upplýsingum um 

áætlað kennslumagn og ýmislegt fleira til sveitarfélaganna og telur rannsakandi að hjá 

sveitarfélögum liggi mikið magn af upplýsingum um starfsemi tónlistarskólanna. Það er galli 

á stjórnsýslu tónlistarskólakennslu að þessar upplýsingar skuli ekki berast áfram til 

ráðuneytisins. Óljóst er hvort allir skólar uppfylli þessar kröfur um upplýsingagjöf til 
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sveitarfélaga. Síðast þegar menntamálaráðuneytið sendi beiðni til tónlistarskóla um 

upplýsingar, starfsárið 1996 - 1997 svöruðu einungis 46 skólar af þeim 89 sem sent var til eða 

51,7% skólanna. Það bendir til þess að þessar upplýsingar séu til hjá u.þ.b. helmingi skólanna. 

Þau sveitarfélög sem reka stærstu skólana hafa þó verið duglegri við að skila inn þessum 

upplýsingum en sveitarfélög með minni skóla og því varða upplýsingarnar talsverðan 

meirihluta nemenda. 

Mismunandi há skólagjöld hljóta að telast ágalli við framkvæmd núgildandi laga um 

fjárhagslegan stuðning við tónlistarkennslu. Þrátt fyrir skýr ákvæði í lögunum um hverju 

skólagjöldin eiga að standa undir er verulegt ósamræmi í upphæð skólagjalda.  Í könnun sem 

menntamálaráðuneytið gerði skólaárið 1996 – 1997 var spurt um skólagjöld fyrir hvern 

nemanda allt árið. Lægsta gjald var 5.000 kr. og hæsta gjald 106.000 kr. Tekið er fram að 

námið geti verið mismunandi og spannað frá forskólakennslu til kennaranáms, einleikara eða 

söngnáms.
119

 Félag tónlistarskólakennara gerði stóra könnun á starfi tónlistarkennara 

skólaárið 2002 – 2003. Í henni voru skólagjöld tónlistarskóla könnuð og flokkuð meira niður 

en í könnun menntamálaráðuneytisins. Í töflu 3 hér að neðan má sjá skiptingu árlegra 

skólagjalda í tónlistarskóla skólaárið 2002 – 2003.
120

 

                                                           
119 Menntamálaráðuneytið, Upplýsingar um leik-, grunn- og tónlistarskóla skólaárið 1996-1997. 
120 Félag tónlistarskólakennara, Niðurstöður úr könnun á starfi tónlistarkennara, þjónustu og umfangi 
tónlistarskóla (Reykjavík: Félag tónlistakennara, 2003). 
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Tafla 3.Skipting skólagjalda í tónlistarskóla skólaárið 2002-2003. 

 Tegund Lægst Hæst 

Forskóli 3.000 kr. 40.000 kr. 

Fullt nám á hljóðfæri 8.800 kr. 98.000 kr. 

Söngnám með undirleik í grunnnámi 8.800 kr. 115.000 kr. 

Söngnám með undirleik í miðnámi 11.000 kr. 150.000 kr. 

Söngnám með undirleik í framhaldsnámi 12.000 kr. 180.000 kr. 

 Tafla 3. 

Eins og fyrr segir er skólagjöldum ætlað að standa undir öðrum kostnaði við skólareksturinn 

en launakostnaði sé rekstrarkostnaðurinn er ekki borinn af styrktarmeðlimum eða annarri 

fjáröflun. Með þessu lagaákvæði eru skólunum í raun settar skorður um hversu mikil 

skólagjöld þeir mega innheimta. Ef skólinn hefur svo aðrar tekjur t.d. í formi styrkja eiga 

nemendur að njóta þess í lægri skólagjöldum. Mesti munur á skólagjöldum í þessari könnun 

er í framhaldsnámi í söng með undirleik 168.000 krónur og vandséð hvernig hann verður 

réttlættur. Skýringar má þó hugsanlega rekja til mismunandi húsnæðiskostnaðar og annars 

óbeins kostnaðar.  

Eftirliti hefur líka verið ábótavant af hálfu ráðuneytisins gagnvart skólagjöldum því verkefni 

þess eru m.a. að hafa faglega umsjón og eftirlit með tónlistarkennslu. Í upptalningu á 

verkefnum ráðuneytisins segir í 12. grein laga númer 75/1985 að þau séu m.a. ráðgjöf 

varðandi gerð starfs- og fjárhagsáætlana skóla.  

Svo virðist sem túlkun sveitarfélaga á ákvæðum laganna um skólagjöld sé með ólíkum hætti. 

Á heimasíðu Reykjavíkurborgar stendur. „Reykjavíkurborg hefur gert þjónustusamning við 

18 einkarekna tónlistarskóla. Þeir eru sjálfstætt starfandi en njóta styrkja frá borginni . . .  

Gjaldskrá tónlistarskólanna er frjáls“.
121

 Með þessu er gefið í skyn að upphæð skólagjalda sé 

ekki takmörkunum bundin.  

                                                           
121 Reykjavíkurborg, "Tónlistarnám Í Reykjavík". 
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Í könnun sem Félag tónlistarskólakennara gerði skólaárið 2002 - 2003 kemur fram að 

skólagjöld eru um það bil tvöfalt hærri á höfuðborgarsvæðinu en utan þess, auk þess sem 

aðeins komi fram að litlu leyti hvað sé fólgið í þeirri þjónustu sem greitt er fyrir með 

skólagjöldum.
122

 Í Evrópuriti tónlistarskóla EMU 2010 er sagt að á Íslandi skiptist kostnaður 

við rekstur tónlistarskóla á milli hins opinbera og nemenda þannig að hið opinbera greiði 80% 

og nemendur 20%.
123

 Ekki er ljóst á hvaða gögnum þetta hlutfall er byggt.  

Rannsakandi ákvað að kanna hjá nokkrum tónlistarskólum mun á skólagjöldum fyrir fullt 

hljóðfæranám annars vegar og söngnám með undirleik hins vegar. Í báðum tilfellum er um 

grunnnám að ræða. Vildi rannsakandi komast að helstu ástæðum þess að skólar hefðu mishátt 

gjald fyrir þessar tvær tegundir náms. Breyturnar sem rannsakandi vildi skoða voru, stærð 

skóla þ.e. nemendafjöldi, staðsetning og rekstrarform. Skoðaðar voru heimasíður nokkurra 

skóla og valdir skólar sem buðu upp á þessar tvær tegundir náms. Síðan var hringt í skólana 

og spurt um skólagjöld, nemendafjölda og rekstrarform. Skólarnir voru flokkaðir eftir 

landssvæðum í Reykjavík og nágrenni, Suðurland og Reykjanes, Austurland, Norðurland og 

Vesturland. Alls var haft samband við 22 skóla, níu á höfuðborgarsvæðinu og fimmtán á 

landsbyggðinni, sex skólar voru reknir af einkaaðilum og sextán af sveitarfélögum. Ellefu  

skólanna innheimtu sama gjald fyrir söng og hljóðfæranám og ellefu innheimtu meira fyrir 

söngnámið. Ef skoðað er eftir landssvæðum þá eru fimm af níu skólum á Reykjavíkursvæðinu 

með sama skólagjald fyrir þessar tvær tegundir af námi en fjórir með hærra gjald fyrir 

söngnámið. Á landsbyggðinni eru sex skólar með sama skólagjald en sjö með hærra fyrir 

söngnámið. Þegar skólarnir eru flokkaðir eftir rekstrarformi kemur í ljós að fjórir einkareknir 

skólar eru með jafnhá skólagjöld í söng og hljóðfæranámi en tveir eru með hærra fyrir 

söngnámið. Sjö skólar sem reknir eru af sveitarfélögum eru með jafnhá skólagjöld en níu hafa 

skólagjöldin hærri fyrir söngnámið. Ef skoðað er eftir nemendafjölda sést að skólar með 

minna en tvöhundruð nemendur eru alls tólf, af þeim hafa níu jafnhá skólagjöld en þrír mishá. 

Skólar með yfir tvöhundruð nemendur eru alls tíu í könnuninni. Átta þeirra eru með mishá 

gjöld en tveir með sama gjald fyrir söng og hljóðfæranám. Stærð skóla virðist því ráða mestu 

um að nemendur séu látnir greiða hærri skólagjöld fyrir söngnám en hljóðfæranám og styður 

það hugmyndir rannsakanda um að nemendur í stærri skólum þurfi að greiða hærri skólagjöld 

vegna hærri rekstrarkostnaðar við stærri skólaeiningu. Í töflu 4. má sjá niðurstöður úr 

könnuninni.     

                                                           
122 Félag tónlistarskólakennara, Niðurstöður úr könnun á starfi tónlistarkennara, þjónustu og umfangi 
tónlistarskóla. 
123 EMU, Statistical Information About the European Music School Union. 
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Tafla 4. Niðurstöður úr könnun á skólagjöldum. 
Reykjavík og 

nágrenni 

Hljóðfæri fullt 

nám 

Söngur með 

undirleik 

Nemenda-

fjöldi 

Rekinn af 

sveitarfélagi 

Rekinn af 

einkaaðila 

skóli 1 36.000 36.000 40 X  

skóli 2 119.100 119.100 151  X 

skóli 3 130.000 130.000 194  X 

skóli 4 204.407 204.407 182  X 

skóli 5 105.000 157.500 514  X 

skóli 6 92.000 123.200 222 X  

skóli 7 93.500 107.800 535  X 

skóli 8 88.300 88.300 540 X  

skóli 9 93.000 139.500 592 X  

Suðurland og 

Reykjanes 

     

skóli 10 73.500 100.300 370 X  

skóli 11 67.000 88.250 491 X  

skóli 12 63.600 87.400 155 X  

skóli 13 64.622 98.549 143 X  

Austurland      

skóli 14 60.000 60.000 49 X  

skóli 15 53.600 53.600 60 X  

skóli 16 50.202 50.202 24 X  

Norðurland      

skóli 17 69.850 69.850 130 X  

skóli 18 82.000 123.300 270 X  

skóli 19 88.539 116.303 427 X  

Vesturland      

skóli 20 58.000 58.000 94 X  

skóli 21 58.200 72.800 106 X  

skóli 22 78.530 78.530 210  X 

    Tafla 4. 
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12 Niðurstöður í stjórnsýslu tónmenntakennslu grunnskóla 
Þegar á heildina er litið verður að telja að stjórnsýsla tónmenntakennslu grunnskólanna sé 

vönduð. Huga þarf þó að möguleikum á að stytta boðvaldsleiðir frá menntamálaráðuneyti til 

skólanna. Framkvæmd laga um grunnskóla nr. 91/2008 hefur ekki verið sem skyldi um 

nokkra hríð og tölfræðileg upplýsingasöfnun stenst ekki ákvæði laga um grunnskóla.  

Samkvæmt könnunum fá nemendur ekki nema 50-80% af lögboðinni skyldukennslu í 

tónmennt. Kennaraskortur hefur verið viðvarandi í margra áratugi og ráðuneytið ekki lokið 

við námsefnisgerð fyrir skyldunám í tónmennt. Ekki virðist vera að finna áætlun til að tryggja 

að nemendur fái lögboðna kennslu í tónmennt, þrátt fyrir þessi vandkvæði sem fram koma í 

flestum könnunum sem gerðar hafa verið á kennslu og námsefnisgerð. Í þeirri könnun sem 

rannsakandi gerði á skólagjöldum í tónlistarskóla kom í ljós að tveir af þeim 22 skólum sem í 

könnuninni voru sáu að hluta til um tónmenntakennslu í grunnskólum. Þetta kom fram í 

viðtölum við skólastjóra. Svo virðist því sem sum sveitarfélög séu að bregðast við þessum 

vanda með því að fá kennara tónlistarskólanna til að kenna grunnskólanemendum hópkennslu.  

 

12.1 Tillögur að úrbótum í stjórnsýslu tónmenntakennslu grunnskóla 
Til að stytta boðleiðir milli ráðuneytis og grunnskólanna má með breytingum á 

grunnskólalögum fela mennta- og menningarmálaráðuneytinu beina eftirfylgni í ákveðnum 

málum. Í könnunum hefur komið fram að innan við helmingur skóla er með tónmenntastofu 

og starfandi kennarar telja aðbúnað það sem helst þurfi að bæta. Bein tilmæli í lögum þar sem 

menntamálaráðuneytið getur gefið skólanefndum fyrirmæli um úrbætur á aðbúnaði til 

tónmenntakennslu í skólum ættu því að stytta boðvaldsleiðir og styrkja stöðu 

tónmenntakennslu í leiðinni. Skilja þarf á milli listnámsgreina í þeim tölfræðilegu 

upplýsingasöfnunum sem fram fara á vegum ráðuneytisins. Þetta er nauðsynlegt til að unnt sé 

að framfylgja ákvæðum laganna um að fylgjast með því að nemendur fái þá þjónustu sem 

þeim ber í listgreinum. Gera verður ráðstafanir til að allir grunnskólanemendur landsins fái 

lögboðna kennslu í listgreinum líkt og öðrum greinum. Kennaraskortur og skortur á 

heildstæðu námsefni hefur lengi verið þekkt vandamál í tónmenntakennslu. Viðbrögð við 

þessu vandamáli að hálfu hins opinbera hafa látið á sér standa, þrátt fyrir að það komi fram í 

flestum könnunum á tónmenntakennslu undanfarna áratugi. Leysa mætti þetta vandamál að 

hluta sameiginlega með útgáfu námsefnis og möguleikum á diplomanámi. Námsefninu yrði 

fylgt eftir með námskeiðum fyrir starfandi tónmenntakennara og jafnframt opið fyrir 
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leiðbeinendur og aðra sem áhuga hefðu á því að reyna fyrir sér í tónmenntakennslu. Á 

námskeiðunum sameinuðust kennarar og leiðbeinendur í að fara yfir kennsluaðferðir og annað 

tengt námsefninu en námskeiðin gætu einnig verið upphaf að diplómanámi fyrir þá 

leiðbeinendur sem kenna greinina. Einnig verður að gera vandaða könnun á ástæðum þess að 

kennarar veljast ekki til starfa sem tónmenntakennarar, búa til viðbragðsáætlun byggða á 

niðurstöðunum og fara eftir henni. Vandamálið er það stórt að reikna verður með átta til tíu 

ára aðgerðaráætlun. Það er svipaður tími og tekur að keyra námsefni í gegnum skyldunám 

tónmenntakennslu í grunnskóla í 1.-7. bekk svo endurskoðun námsefnis gæti farið vel saman 

við mat á árangi áætlunarinnar.   

 

12.2 Niðurstöður í stjórnsýslu tónlistarkennslu tónlistarskóla 
Veikleikar stjórnsýslu tónlistarskólanna eru að mati rannsakanda til komnir vegna þess að 

ábyrgð á faglegri og fjárhagslegri starfsemi er ekki á sama stað. Menntamálaráðherra ber 

faglega ábyrgð á starfsemi tónlistarskólanna með setningu laga, námskrá og tilmælum um 

samræmingu náms. Sveitarfélögin bera svo fjárhagslega ábyrgð á rekstri skólanna en 

Jöfnunarsjóður greiðir fyrir lengra komna nemendur. Upplýsingasöfnun um starfsemi 

tónlistarskólanna er ekki eins og best verður á kosið. Margir aðilar eru að safna saman 

upplýsingum og tenging á milli þeirra er lítil. Sveitarfélögin hafa í sínum gögnum mikilvægar 

upplýsingar frá skólunum t.d. um nemendafjölda í tónlistarnámi en menntamálaráðuneytið 

sækist ekki eftir þessum upplýsingum með reglulegum hætti eins og það gæti gert. Þegar 

upplýsingum hefur verið safnað hefur svörun verið um 50% og sýnir það frekar lítinn áhuga 

sveitarfélaga í þessum málum. Samningur um upplýsingaöflun milli Hagstofu og 

ráðuneytisins hefur ekki verið í gildi í nokkur ár og Hagstofan hefur dregið nokkuð úr 

upplýsingaöflun frá skólunum. Jöfnunarsjóður hóf að safna upplýsingum um skólana þegar 

hann fór að deila út til þeirra fjármagni. Hjá Prófanefnd tónlistarskóla safnast saman 

mikilvægar upplýsingar en nefndin hefur ekki fjármagn til að gefa þær út með reglubundnum 

hætti. Nefndin ber ekki skyldur gagnvart ráðuneytinu þar sem hún er í eigu tónlistarskólanna 

en þeir eru aftur í eigu sveitarfélaganna eða með rekstrarsamning við þau. Ef eðlilegt flæði 

upplýsinga ætti sér stað á milli sveitarfélaga og ráðuneytis gæti Jöfnunarsjóður fengið allar 

þær upplýsingar sem hann þarf hjá menntamálaráðuneytinu. Skólagjöld eru mjög mismunandi 

fyrir sama nám og svo virðist sem sum sveitarfélög misskilji tilgang skólagjalda þeirra skóla 

sem þau leggja til rekstrarfé. Hafa verður í huga að þegar núgildandi lög voru samin voru 

skólar litlir og enn er í lögum ákvæði um að lágmarksstærð sé 30 nemendur. Lögin virðast 
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ekki gera ráð fyrir stórum skólum því allt bendir til að núgildandi ákvæði um skólagjöld geri 

stóra skóla að óhagstæðari rekstrareiningum gagnvart skólagjöldum. Ákveðið misræmi er í 

námskrá tónlistarskólanna og ákvæði laga um námsefnisgerð virðast aldrei hafa komið til 

framkvæmda. 

 

12.3 Tillögur að úrbótum í stjórnsýslu tónlistarkennslu tónlistarskóla 
Rannsakandi leggur til að menntamálaráðuneytið taki við starfsemi Prófanefndar 

tónlistarskólanna. Til að fá inn til ráðuneytisins nauðsynlegar upplýsingar fengju þeir skólar 

sem skiluðu inn upplýsingum aðild að nefndinni og fengju vottun sem viðurkenndir 

tónlistarskólar. Áfram yrði að greiða sérstaklega fyrir þau áfangapróf sem tekin væru. Fleiri 

skilyrði mætti hugsa sér að setja eins og að skólar skiluðu inn skólanámskrá til ráðuneytis. 

Eðlilegt væri að sá fulltrúi hjá ráðuneytinu sem tæki að sér verkefni Prófanefndar tæki einnig 

að sér utanumhald þeirra upplýsinga sem tónlistarskólar skiluðu inn. Þá væri einnig eðlilegt 

að þær upplýsingar sem uppá vantar til Hagstofu komi sömu leið inn til fulltrúa prófanefndar í 

ráðuneytinu og þaðan til Hagstofu, það einfaldar boðleiðirnar. Jöfnunarsjóður hefði 

sömuleiðis aðgang að þeim upplýsingum sem hann þarf hjá fulltrúa prófanefndar. Fulltrúi 

prófanefndar innan ráðuneytisins yrði þannig miðlægur upplýsingafulltrúi með allar 

upplýsingar um starfsemi tónlistarskólana í landinu.  

Á undanförnum árum hafa allnokkrir tónlistarskólar verið stofnaðir sem reka sig alfarið á 

skólagjöldum. Einhverjir þessara skóla eru nú þegar aðilar að Prófanefnd. Gera verður öllum 

tónlistarskólum mögulegt að vera aðilar að Prófanefnd til að fá sem nákvæmastar upplýsingar 

um fjölda þeirra sem stunda tónlistarnám í landinu. Jafnframt verður að setja einhverjar reglur 

um skólagjöld þeirra skóla sem fá rekstrarstyrki af opinberu fé. Í þeim lögum sem í gildi eru 

er hægt að réttlæta há skólagjöld tónlistarskóla með háum útgjöldum, öðrum en launum 

kennara og skólastjóra. Sem dæmi geta kaup á dýru húsnæði undir rekstur, samkvæmt 

núgildandi lögum, réttlætt hærri skólagjöld. Húsnæðið er svo í eigu rekstraraðila skólans og 

því verður eignamyndun hjá rekstraraðila á kostnað nemenda. Í þeirri könnun sem 

rannsakandi gerði á skólagjöldum kom fram margfaldur munur á gjaldi fyrir samsvarandi nám 

hjá skólum sem reknir voru fyrir opinbert fé. Slíkur munur hefur einnig sést í þeim könnunum 

sem áður hafa verið gerðar. Hugsanleg lausn á þessu er að setja þak á skólagjöld þeirra 

nemenda sem stunda nám sem styrkt er af ríki eða sveitarfélögum. 
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Námskrá í tónfræðigreinum þyrfti að vera nákvæmari. Hana verður að endurskoða, setja inn 

nákvæmari viðmið fyrir framhaldspróf í tónfræðigreinum og tilgreina námsefni sem hentar til 

kennslunnar. Samkvæmt núverandi lögum á ráðuneytið að hafa yfirumsjón með 

námsefnisgerð. Þessu hefur, svo vitað sé, ekki verið fylgt eftir og leggur rannsakandi til að 

þetta ákvæði verði tekið út úr lögunum í núverandi mynd. Í staðinn komi framlag ráðuneytis í 

sjóð sem styrkir námsgagnagerð fyrir tónlistarskólana. Styrkir verði svo háðir því að námsefni 

samræmist námskrá.   

 



  

67 

 

13 Lokaorð 
Í ritgerðinni hefur verið sýnt fram á galla í boðleiðum og framkvæmd tónlistarkennslu 

tónlistarskóla miðað við gildandi lög en einnig bent á styrkleika. Það er von rannsakanda að 

niðurstöður rannsóknarinnar geti nýst stjórnsýslunni við skoðun verkferla og boðleiða milli 

þeirra sem koma að stjórnsýslu tónlistarskóla.  

Í stjórnsýslu tónlistarkennslu grunnskólanna eru einnig ákveðnir gallar sem rannsakandi 

bendir á og kemur með tillögur til úrbóta. Tillögurnar gætu stytt boðleiðir milli ráðuneytis og 

skóla sem eru í dag nokkuð flóknar í sumum tilfellum en allavega munu þær skapa 

umræðugrundvöll um boðleiðir innan stjórnsýslu tónmenntakennslu. Flest atriði sem 

rannsakandi bendir á að laga þurfi snúa að framkvæmd laganna. Með því að sýna fram á þessa 

galla vonast rannsakandi til að framkvæmdaaðilar laganna bæti sig hver á sínu sviði í 

framkvæmd laganna.  

Mörgum spurningum er enn ósvarað. Ein sú stærsta að mati rannsakanda er, hvers vegna sé 

viðvarandi skortur á tónmenntakennurum?  Þetta er það sem rannsakandi telur mikilvægast að 

rannsaka nákvæmlega. Einnig er nauðsynlegt að kortleggja hvaða sveitarfélög eru að bregðast 

við skorti á tónmenntakennurum og með hvaða hætti, samanber þau sveitarfélög sem fá 

tónlistarskólana til að kenna einhverjum árgöngum tónlist í hóptímum.  

Helstu takmarkanir á niðurstöðum þessarar ritgerðar eru þær að núgildandi lög um 

tónlistarskóla eru að verða 30 ára gömul og ný lög liggja fyrir Alþingi. Nokkrir af þeim 

göllum sem rannsakandi bendir á eru því væntanlega tilkomnir vegna aldurs laganna og þess 

að þegar þau voru samin lá bein leið peninga frá ríkinu til skólanna. Þessi leið slitnaði þegar 

sveitarfélög tóku alfarið við rekstri skólanna en opnaðist aftur þegar ríkið tók að sér að greiða 

fyrir lengra komna nemendur. Niðurstöðurnar byggja því á lögum sem hafa farið heilan hring 

innan stjórnsýslunnar án þess að vera endurskoðuð í heild sinni.   
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Viðaukar 
Viðauki 1 

Listi yfir alla tónlistarskóla á Íslandi 2014. Flokkaðir eftir landsvæðum. 

Reykjavík og nágrenni 
Aðili að prófanefnd Framlag frá 

sveitarfélagi 
Rekstrarform 

Allegro Suzukitónlistarskóli já já einkarekstur 

Gítarskóli Íslands - GÍS nei já einkarekstur 

Tónlistarskólinn á Klébergi nei já opinber rekstur 

Gítarskóli Ólafs Gauks nei nei (0) einkarekstur 

Nýi tónlistarskólinn já já einkarekstur 

Listaháskóli Íslands nei nei (1) opinber rekstur 

Píanóskóli Þorsteins Gauta já já einkarekstur 

Skólahljómsveit Austurbæjar já já opinber rekstur 

Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts já já opinber rekstur 

Skólahljómsveit Grafarvogs já já opinber rekstur 

Skólahljómsveit Vesturbæjar já já opinber rekstur 

Suzukitónlistarskólinn í Reykjavík já já einkarekstur 

Sönglist, söng- og leiklistarskóli nei nei einkarekstur 

Söngskóli Sigurðar Demetz já já einkarekstur 

Söngskólinn Domus Vox já já einkarekstur 

Söngskólinn í Reykjavík já já einkarekstur 

Söngstúdío - Söngleikhús já nei einkarekstur 

Tónheimar nei nei einkarekstur 

Tónlistarskóli Árbæjar já já einkarekstur 

Tónlistarskóli F. Í. H. já já einkarekstur 

Tónlistarskólinn í Grafarvogi já já einkarekstur 

Tónlistarskólinn í Reykjavík já já einkarekstur 

Tónmenntaskóli Reykjavíkur já já einkarekstur 

Tónskóli Björgvins Þ. Valdimarssonar já nei einkarekstur 

Tónskóli Eddu Borg já já einkarekstur 

Tónskóli Guðmundar nei nei einkarekstur 

Tónskóli Hörpunnar já já einkarekstur 

Tónskóli Sigursveins D. Kristinssonar já já einkarekstur 

Tónskóli Þjóðkirkjunnar já nei (2) opinber rekstur 

Tónskólinn Do Re Mi já já einkarekstur 

Tónstofa Valgerðar nei já einkarekstur 

Söngskóli Maríu Bjarkar nei nei einkarekstur 

Tóney nei nei (3) einkarekstur 

Tónhæðin nei nei einkarekstur 

Trommuskóli Gunnars Waage nei nei einkarekstur 

Tónlistarskóli Seltjarnarness já já opinber rekstur 

Listaskóli Mosfellsbæjar já já opinber rekstur 

Skólahljómsveit Mosfellsbæjar nei (4) já opinber rekstur 

Tónsalir já já eikarekstur 

Tónlistarskóli Kópavogs já já eikarekstur 

Skólahljómsveit Kópavogs já já opinber rekstur 

Tónvinnsluskóli Þorvaldar Bjarna nei nei eikarekstur 

Tónlistarskóli Garðabæjar já já opinber rekstur 

Tónlistarskóli Áltanes (Garðabær) já (5) já opinber rekstur 

Tónlistarskóli Hafnarfjarðar já já opinber rekstur 
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Vesturland 
   

Tónskóli Vesturbyggðar já já opinber rekstur 

Tónskólinn á Hólmavík já já opinber rekstur 

Tónlistarskólinn á Akranesi já já opinber rekstur 

Tónlistarskóli Vestur-Húnavatnssýslu já já opinber rekstur 

Tónlistarskóli Tálknafjarðar nei já (6) einkarekstur 

Tónlistarskóli Súðavíkur nei já opinber rekstur 

Tónlistarskóli Stykkishólms já já opinber rekstur 

Tónlistarskóli Snæfellsbæjar já já opinber rekstur 

Tónlistarskóli Ísafjarðar já já einkarekstur 

Tónlistarskóli Grundarfjarðar já já opinber rekstur 

Tónlistarskóli Borgarfjarðar já já opinber rekstur 

Tónlistarskóli Bolungarvíkur já já opinber rekstur 

Auðarskóli Búðardal já já opinber rekstur 

Listaskóli Rögnvaldar Ólafssonar já nei einkarekstur 

Norðurland 
   

Tónlistarskólinn á Laugum já já opinber rekstur 

Stórutjarnaskóli - tónlistarskóli já já opinber rekstur 

Tónlistarskóli Dalvíkurbyggðar já já opinber rekstur 

Tónlistarskóli Eyjafjarðar já já opinber rekstur 

Tónlistarskóli Hafralækjarskóla já já opinber rekstur 

Tónlistarskóli Húsavíkur já já opinber rekstur 

Tónlistarskóli Öxarfjarðarhéraðs (Húsavík) Sami (7) já opinber rekstur 

Tónlistarskóli Raufarhafnar        (Húsavík) Sami (8) já opinber rekstur 

Tónlistarskólinn á Akureyri já já opinber rekstur 

Tónskóli Róars nei nei einkarekstur 

Tónskóli Fjallabyggðar já já opinber rekstur 

Tónlistarskólinn á Þórshöfn nei já opinber rekstur 

Tónlistarskóli Skútustaðahrepps já já opinber rekstur 

Tónlistarskóli Skagafjarðar já já opinber rekstur 

Söngskóli Alexöndru já nei einkarekstur 

HBI vocalist studio nei nei einkarekstur 

Tónlistarskóli Austur-Húnvetninga já já opinber rekstur 

Tónræktin nei nei (9) einkarekstur 

Austurland 
   

Tónskóli Austur-Skaftafellssýslu já já opinber rekstur 

Tónskóli Djúpavogs já já opinber rekstur 

Tónskóli Eskifjarðar og Reyðarfjarðar já já (10) opinber rekstur 

Tónlistarskóli Fáskrúðs- og Stöðvarfjarðar já já (11) opinber rekstur 

Tónskóli Neskaupstaðar já já (12) opinber rekstur 

Tónlistarskólinn í Fellabæ já já opinber rekstur 

Tónlistarskólinn á Brúarási já já opinber rekstur 

Tónlistarskóli Austur-Héraðs já já opinber rekstur 

Tónlistarskóli Seyðisfjarðar já já opinber rekstur 

Tónskóli Breiðdalshrepps nei já opinber rekstur 

Tónlistarskóli Vopnafjarðar nei já opinber rekstur 

Suðurland 
   

Tónsmiðja Suðurlands já nei (13) einkarekstur 

Tónlistarskóli Árnesinga já já opinber rekstur 
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Tónskóli Mýrdælinga já já opinber rekstur 

Tónlistarskóli Vestmannaeyja já já opinber rekstur 

Tónlistarskóli Skaftárhrepps nei já opinber rekstur 

Tónlistarskóli Rangæinga já já opinber rekstur 

Reykjanes 
   

Tónlistarskólinn í Grindavík já já opinber rekstur 

Tónlistarskóli Reykjanesbæjar já já opinber rekstur 

Tónlistarskóli Sandgerðis já já opinber rekstur 

Tónlistarskólinn í Garði já já opinber rekstur 

 

Samtals Aðilar að 
prófanefnd 

Framlag frá 
sveitarfélagi 

einkarekstur Takmarkað framlag frá 
sveitarfélagi 

98   39 2 

     

   opinber rekstur Án framlags frá sveitarfélagi 

   59 17 

     

98 73 79 98  

 

(0) Skóli ekki starsræktur veturinn 2013-2014 

(1) Skóli á háskólastigi rekinn af ríkinu 

(2) Skóli á háskólastigi rekinn af ríkinu 

(3) Nýtur ekki framlaga frá Reykjavíkurborg til tónlistarskólakennslu en er með samning við Reykjavíkurborg um 
tónmenntakennslu í grunnskólum. 

(4) Nemendur hafa aðgang að prófanefnd í gegnum Listaskóla Mosfellsbæjar 

(5) Sameinaður Tónlistarskólanum í Garðabæ 

(6) Tónlistarskóli samrekin með grunnskóla. Hjallastefnan rekur skólana með samningi við sveitarfélagið. 

(7) Deild í Tónlistarskóla Húsavíkur 

(8) Deild í Tónlistarskóla Húsavíkur 

(9) Nýtur takmarkaðs styrks frá sveitarfélagi sem er föst upphæð og er nálægt kostnaði við kennslu tveggja 
nemenda á grunnstigi. 

(10) Þrír skólar með samrekstur í Fjarðabyggð 

(11) Þrír skólar með samrekstur í Fjarðabyggð 

(12) Þrír skólar með samrekstur í Fjarðabyggð 

(13) Nýtur takmarkaðs styrks fá sveitarfélagi 
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Viðauki 2 

Upplýsingasöfnun Hagstofu frá tónlistarskólum, úr samningi við Menntamálaráðuneytið um 

öflun tölulegra upplýsinga um skóla- og menningarmál og úrvinnslu þeirra í tengslum við 

hagsýslugerð frá árinu 1997. 

VI Tónlistarskólar (10) 

1. Skólar 

1.1 Fjöldi tónlistarskóla 

1.2 Rekstraraðilar 

1.3 Starfstími 

2. Nemendur 

2.1 Fjöldi nemenda eftir fæðingarári og kyni að vori 

2.2 Fjöldi nemenda eftir deildum að vori 

2.3 Fjöldi nemenda eftir stigum að vori 

3. Starfsfólk 

3.1 Fjöldi starfsmanna eftir starfi (ÍSTARF95), stöðuhlutfalli, menntun, kyni og aldri 

4. Kostnaður 

4.1 Heildarkostnaður sveitarfélaga af rekstri tónlistarskóla 

4.2 Rekstrarkostnaður sveitarfélaga á hvert barn sem er í tónlistarskóla (11) 

4.3 Kostnaðarskipting aðila við rekstur tónlistarskóla 

4.4 Kostnaður foreldra á nemanda 

 

(10) Hagstofa gerir fyrirvara um á hvaða tíma sé hægt að standa skil á þessum flokki 

upplýsinga. 

(11) 
 
Skoða þarf sérstaklega hvort hægt er að afla þessara upplýsinga

 
. 
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Viðauki 3 

      1. b. 2. b. 3. b. 4. b. 5. b. 6. b. 7. b. 8. b. 9. b. 10. b. 

Nemendastundir á viku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Íslenska                     

Stærðfræði                     

Enska                     

Danska                     

Heimilisfræði                     

Íþróttir (þ.m.t. sund)                     

Listir                     

Lífsleikni                     

Náttúrufræði                     

Samfélagsgreinar/kristinfræði                     

 - þar af kristinfræði                       

Upplýsinga- og tæknimennt                     

Annað og ótilgreint                     

 

Úr vorskýrslu Hagstofu sem hún sendir til grunnskóla til upplýsingaöflunar um kennslumagn í 

kennslugreinum grunnskóla.  


