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Ágrip 

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á hlutverk 

aðstoðarskólastjóra í grunnskólum, hvert þeirra meginhlutverk sé. 

Rannsóknin er eigindleg og þátttakendur eru átta aðstoðarskólastjórar 

við grunnskóla í Reykjavík. Gagna var aflað með viðtölum við þá. 

Gagnaöflun fór fram í febrúar 2014. 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að hlutverk 

aðstoðarskólastjóra er afar fjölbreytt og margþætt. Þeir koma að öllum 

verkefnum sem til falla í skólanum. Þeir hafa almennt ekki afmarkaða 

starfslýsingu og ef hún er til staðar er henni sjaldnast fylgt eftir. Stærsti hluti 

af tíma þeirra fer í vinnu með nemendur og þá einna helst tengt 

agavandamálum og aðstoða við að leysa úr þeim. Fundarsetur taka stóran 

hluta af tíma þeirra, bæði kennarafundir, teymisfundir og fundir vegna 

nemenda með foreldrum. Mikill tími fer í ýmiskonar vinnu með 

starfsmönnum svo sem starfsmannaviðtöl, ráðgjöf vegna kennslu og 

nemenda, leysa úr vandamálum sem upp koma og aðstoða í flóknum 

foreldrasamskiptum. Þeir vinna allir mjög náið með skólastjóranum og ekki 

virðist vera skörp skil á milli þess sem skólastjóri gerir og 

aðstoðarskólastjóri. Það sem einna helst greinir á milli þeirra er 

fjármálaumsýsla sem er í höndunum á skólastjóranum þó svo að 

aðstoðarskólastjórarnir segjast vera inni í þeim málum. 

Þeir hafa ekki mikinn tíma í faglegt starf eins og að sinna 

kennslufræðilegri leiðsögn, en það er sá þáttur í skólastarfinu sem þeir vildu 

sinna mun meira.  

Almennt líður þeim öllum vel í sínu starfi og segjast hlakka til sérhvers 

dags þrátt fyrir að dagarnir geti verið langir og óútreiknanlegir. 
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Abstract 

The aim of this study is to shed a light on the role of assistant principals in 

compulsory schools in Iceland. 

The study is qualitative in nature and the participants were eight 

assistant principals in compulsory schools in the municipality of Reykjavík, 

the capital of Iceland. Data were collected through detailed interviews. The 

data collection took place in February 2014. 

The main findings of this study suggest that the role of the assistant 

principal is highly diverse and multifaceted. The assistant principals are 

concerned with almost every task or project entering or created within 

their school settings. They rarely have clearly articulated job descriptions 

and if they exist, they are not enforced. The largest part of their time is 

spent working with students, mainly related to disciplinary issues and how 

to solve them. Meeting and interacting with people consumes a large 

portion of their time; meeting teachers, attending team meetings, and 

meetings students with parents. Much time is also spent on various 

activities with personnel, such as mandated staff interviews, providing 

advice on teaching, encouraging students to solve problems that arise, and 

to assist parents in complex relations concerning their children. They all 

work very closely with the principal and there does not seem to be a sharp 

distinction between what the principal himself does and what the assistant 

principal is doing. What distinguishes their jobs primarily is that school 

finance and all financial transactions are in the hands of the principal, even 

though the assistant principals’ claim being fully up to date and aware of 

the financial situation in their schools. 

They claim not have much time to spend on professional matters, for 

instance providing guidance to teachers, but insist they would like to spend 

more time in such matters. 

Generally speaking, all the assistant principals were quite happy in their 

jobs, and say that they look forward to each working day, despite the fact 

that they can sometimes be both long and unpredictable. 
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1 Inngangur 

Á þeim 15 árum sem ég hef starfað í grunnskóla, fyrst sem leiðbeinandi og 

síðar grunnskólakennari, hef ég unnið með fjölda manns, bæði kennurum, 

stjórnendum og öðru starfsfólki. Ég hef unnið undir stjórn nokkurra 

stjórnenda bæði skólastjóra og aðstoðarskólastjóra, auk þess sem að ég 

þekki til margra stjórnenda sem ég hef kynnst í gegnum árin í starfi mínu. 

Starfssvið þeirra er afar fjölbreytt og verkefnin ærið mörg og oft er það 

þannig að þeir vita ekki hvernig dagurinn mun verða þegar þeir halda til 

vinnu. Oft er ekki hægt að greina nákvæmlega á milli hvert sé hlutverk 

skólastjóra og hvert sé hlutverk aðstoðarskólastjóra þar sem starf þeirra 

skarast af mörgu leiti. Kennarar eru oft á tíðum ekki alveg með það á hreinu 

hvaða stjórnandi á að sjá um hvaða þátt í skipulaginu ef það er ekki nógu 

skilmerkilega sett upp. 

Það er þetta flókna og margbreytilega starfssvið og að því er virðist 

óljósa verkaskipting á milli stjórnenda í grunnskólum sem er kveikjan að 

þessu verkefni mínu. Ætlun mín er að skoða starf aðstoðarskólastjóra, 

kanna hvert þeirra hlutverk er í raun og veru.  Hafa þeir afmarkaða 

starfslýsingu og ef svo er, hvernig er hún?  

1.1 Tilgangur rannsóknarinnar 

Ástæða þess að ég vel þetta rannsóknarefni er hversu lítið hlutverk 

aðstoðarskólastjóra hefur verið rannsakað og hversu fjölbreytt starfið er og 

það hefur ekki verið mikið til umræðu innan skólakerfisins. Ekki er nein 

algild skilgreining til á hlutverkinu né heldur ákveðin afmörkuð starfslýsing 

hjá Kennarasambandinu né Sambandi íslenskra sveitarfélaga, sem fara með 

málefni grunnskólans. Til að mynda er til starfslýsing á hlutverki 

leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra hjá Kennarasambandi Íslands 

(Kennarasambands Íslands, 2011) og á hlutverki skólastjóra er fjallað  í 

kjarasamningum Sambands íslenskra sveitafélaga og Kennarasambands 

Íslands vegna Skólastjórafélags Íslands (2011). Ekki er neitt talað um 

hlutverk aðstoðarskólastjóra í þessum samningum.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að fá innsýn í dagleg störf 

aðstoðarskólastjóra, sjá hvað það er sem þeir gera í sínu starfi, hvað er það 

sem hvetur þá til að taka þetta starf að sér og hvað er það sem þeir helst 
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vilja beita sér fyrir? Hver er menntun þeirra og hvaða undirbúning fá þeir 

áður en þeir hefja störf? 

Ég mun fjalla um og útskýra nokkur hugtök sem tengjast stjórnun og 

skólastarfi og koma fram í tengslum við þessa rannsókn en það eru hugtökin 

faglegt námssamfélag, það er að segja skóli sem lærir, stjórnun og forysta, 

dreifð stjórnun og kennslufræðileg forysta. 

1.2 Rannsóknarspurning 

Um er að ræða eigindlega rannsókn þar sem tekin voru hálf opin viðtöl við 

átta aðstoðarskólastjóra sem hafa að meðaltali að minnsta kosti þriggja ára 

reynslu í starfi.  

Rannsóknarspurningin er eftirfarandi: 

Hvert er hlutverk aðstoðarskólastjóra í grunnskólum? 

Í viðtalinu var stuðst við eftirfarandi meginspurningu og undirspurningar  

til að varpa ljósi á hlutverk og starf aðstoðarskólastjóra: 

 Hvert er meginhlutverk þeirra?  

o Hvernig er verkaskipting á milli þeirra og 

annarra stjórnenda? 

o Hvernig tengjast þeir töku ákvarðana um 

málefni skólans? 

o Hvernig undirbúning fengu þeir fyrir starfið 

og hver er menntun þeirra? 

o Hverjar eru hugmyndir þeirra um dreifða 

stjórnun? 

 

Auk þessara spurninga var stuðst við hliðarspurningar til þess að fá enn 

betri innsýn inn í starf aðstoðarskólastjórans og hlutverk hans (sjá fylgiskjal 

1). 

 Uppbygging ritgerðarinnar 1.2.1

Uppbygging ritgerðarinnar er með þeim hætti að fyrst kemur inngangur þar 

sem gerð verður grein fyrir vali á viðfangsefninu og það rökstutt, og greint 

frá rannsóknarspurningunni. Því næst kemur kafli um hið fræðilega 

samhengi rannsóknarinnar en þar verða tekin fyrir nokkur hugtök úr 

stjórnunarfræðum, s.s. skólinn sem faglegt námssamfélag og er í stöðugri 

þróun, stjórnun og forysta, kennslufræðileg forysta, dreifð stjórnun og 

hlutverk aðstoðarskólastóra. Einnig er fjallað um rannsóknir á sviðinu og 

niðurstöður þeirra tengdar við niðurstöður rannsóknarinnar. Þriðji kaflinn 
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fjallar um sjálfa framkvæmd rannsóknarinnar, þ.e. rannsóknaraðferðina, 

gagnaöflun, undirbúning, val á viðmælendum og viðtöl sem leið við öflun 

gagna. Í fjórða kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar, 

síðan er umræða og lokaorð. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er fjallað um þau hugtök sem koma fyrir í verkefninu og 

tengjast rannsókninni. Þau hugtök sem hér koma fyrir eru allt hugtök sem 

tengjast stjórnun í menntastofnunum og því starfi og hlutverki 

aðstoðarskólastjóra.  

2.1 Almennt um grunnskólann 

Á Íslandi eru í dag starfandi 166 grunnskólar, þar sem að rúmlega 43.000 

nemendur stunda sitt nám (Menntamálaráðuneytið, 2013). Í meðalstórum 

skóla eru því tugir kennara og annars starfsfólks auk hundruðum nemenda 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2013).  

Skólar eru margvíslegir, stærð þeirra misjöfn og stefna þeirra ennfremur 

en allir eiga þeir það sameiginlegt að gegna mikilvægu hlutverki í lífi 

nemenda sinna. Lög um grunnskóla frá 2008 kveða skýrt á um hlutverk 

grunnskólans, sem svo aftur er farið nánar í, í Aðalnámskrá grunnskóla 

(2011). Í grunnskólalögum segir þetta m.a. um hlutverk grunnskólans: 

Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða 

þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er 

í sífelldri þróun. Starfshættir grunnskóla skulu mótast af 

umburðarlyndi og kærleika, kristinni arfleifð íslenskrar menningar, 

jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og 

virðingu fyrir manngildi. Þá skal grunnskóli leitast við að haga 

störfum sínum í sem fyllstu samræmi við stöðu og þarfir nemenda 

og stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins. 

Grunnskóli skal stuðla að víðsýni hjá nemendum og efla færni þeirra 

í íslensku máli, skilning þeirra á íslensku samfélagi, sögu þess og 

sérkennum, högum fólks og á skyldum einstaklingsins við 

samfélagið, umhverfið og umheiminn. Nemendum skal veitt 

tækifæri til að nýta sköpunarkraft sinn og að afla sér þekkingar og 

leikni í stöðugri viðleitni til menntunar og þroska. Skólastarfið skal 

leggja grundvöll að frumkvæði og sjálfstæðri hugsun nemenda og 

þjálfa hæfni þeirra til samstarfs við aðra. Grunnskóli skal stuðla að 

góðu samstarfi heimilis og skóla með það að markmiði að tryggja 

farsælt skólastarf, almenna velferð og öryggi nemenda. (Lög um 

grunnskóla, 2008). 



 

18 

 

Á bak við orðið grunnskóli stendur hópur fólks sem starfar við skólana og 

skal það sjá til þess að skólinn uppfylli hlutverk sitt. En hvernig er 

verkaskiptingu starfsmanna skólans háttað og hvernig er hægt að tryggja að 

þetta mikilvæga hlutverk skólans náist fram á þeim 10 árum sem skólinn 

fóstrar hvern skjólstæðing sinn? 

Grunnskólalög frá 2008 kveða skýrt á um hvaða starfsfólk skuli koma að 

stjórnun skólans og hvert hlutverk skólastjóra sé. Það er hins vegar mikið 

svigrúm fyrir hvern og einn skóla að móta skipurit sitt og starfslýsingar. 

Grunnskólalögin kveða á um að við hvern skóla skuli starfa skólastjóri sem 

sé forstöðumaður, stjórni honum og veiti faglega forystu. Hann beri ábyrgð 

á starfi grunnskólans gagnvart sveitarstjórn og öðrum eftirlitsaðilum. Þá 

segir enn fremur að skólastjóri eigi að stuðla að samstarfi allra aðila innan 

skólasamfélagsins. Í lögunum segir jafnframt að skólastjóri skuli boða til 

bæði kennara- og starfsmannafunda svo oft sem þurfa þykir á starfstíma 

grunnskólans. Kennarafundi skulu sækja kennarar og aðrir sérfræðingar 

skólans. Skólastjóri kemur með ákveðnar tillögur til sveitarstjórnar um 

hvernig stjórnunarfyrirkomulagið innan skólans verði með tilliti til þarfa 

viðkomandi skóla. Skólastjóri ákveður verksvið annarra stjórnenda skólans 

og skal einn þeirra jafnframt vera staðgengill skólastjóra (Lög um 

grunnskóla, 2008). Í lögunum er hins vegar ekki að finna ákvæði um 

hlutverk, tilgang eða skipan aðstoðarskólastjóra.  

Eins og fram hefur komið er hlutverk skólastjórnenda fjölbreytt, og á 

síðustu árum hafa orðið miklar breytingar á starfi skólastjórnenda. Í 

rannsókn Barkar Hansen, Ólafs H. Jóhannssonar og Steinunn Helgu 

Lárusdóttur (2008) kemur fram að miklar breytingar hafa átt sér stað á 

hlutverki og starfi skólastjórnenda. Ástæðuna er einkum að finna í yfirfærslu 

grunnskólans frá ríkisvaldinu til sveitarfélaganna sem átti sér stað vegna 

ákvæða í grunnskólalögum 1995. Í rannsókninni kemur fram að með 

yfirfærslu skólans til sveitarfélaga hafi möguleikar skóla aukist til muna til að 

móta sér sína stefnu og sjálfstæði þeirra hafi orðið meira. Þetta hefur í för 

með sér að hlutverk skólastjórnenda er nú yfirgripsmeira en áður var. 

Þessar breytingar taka bæði til inntaks og umfangs þeirra viðfangsefna sem 

skólastjórnendur bera ábyrgð á, ábyrgð þeirra hefur verið aukin og 

verksviðið gert viðameira. Við starf þeirra hefur bæst meiri fjárhagsleg 

ábyrgð og mat á skólastarfi gert umfangsmeira. Miklar breytingar hafa 

einnig orðið á félagslegri stöðu skólans. Hlutverk hans er orðið 

umfangsmeira en var; foreldrasamstarf vaxið og þróunarstarf gert 

markvissara svo eitthvað sé nefnt.  
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2.2 Starfslýsingar skólastjórnenda 

Í lýsingu á hlutverki skólastjórnenda samkvæmt reglugerðum, er ekki greint 

á milli hlutverks aðstoðarskólastjóra og skólastjóra eins og að framan 

greinir. Til þess að fá frekari innsýn inn í hlutverk og störf 

aðstoðarskólastjóra má skoða heimasíður grunnskóla, en á þeim koma oft 

fram starfslýsingar starfsmanna skólanna. Valdir voru þrír skólar til að skoða 

starfslýsingu á hlutverki aðstoðarskólastjóra, um er að ræða tvo stóra skóla 

og einn lítinn skóla en þetta eru: Laugalandsskóli í Holtum, Giljaskóli á 

Akureyri og Seljaskóli í Reykjavík.  

Í Laugalandskóla í Holtum starfar aðstoðarskólastjóri samkvæmt gildandi 

lögum og reglugerðum um rekstur grunnskóla. Hann tekur þátt í daglegri 

framkvæmd og skipulagningu skólastarfsins og leiðir símenntun, þróunar- 

og umbótastarf, svo og önnur mikilvæg verkefni innan skólans ásamt 

skólastjóra. Hann hefur umsjón með gerð skólanámskrár, skipulagningu 

sérkennslu, dagskóla og móttöku kennaranema í samráði við skólastjóra 

(Laugalandsskóli, 2013). 

Í Giljaskóla á Akureyri segir að aðstoðarskólastjóri sé staðgengill 

skólastjóra og að hann sé faglegur forystumaður innan skólans og tekur 

ásamt öðrum stjórnendum hans þátt í að móta og viðhalda menningu 

skólans. Hann vinnur að skipulagi skólastarfs og fylgist með því að það sé í 

samræmi við ákvæði Aðalnámskrár grunnskóla og skólanámskrána. Hann 

tekur þátt í stefnumótun skólans auk þess sem að hann vinnur ásamt öðrum 

að gerð skólanámskrár, þróunar- og umbótaáætlunar, 

endurmenntunaráætlunar, innra mats og stuðlar að virkri þátttöku kennara 

eftir því sem tilefni gefast. Hann sér um gerð stundaskrár og skipuleggur 

forfallakennslu. Hann hefur ásamt deildarstjórum forgöngu um að kennarar 

kynni sér nýjungar á sviði námsefnis og námsgagna. Hann skipuleggur 

stoðþjónustu skólans ásamt fagstjóra sérkennslu og deildarstjóra sérdeildar. 

Hann hefur einnig yfirumsjón með námsgögnum, annast stjórn námsmats 

og prófa í skólanum ásamt deildarstjórum. Hann hefur umsjón með 

upplýsingaflæði innan skólans og sér um að skólareglur séu endurskoðaðar í 

samvinnu við deildarstjóra og kennara, fulltrúa nemenda og foreldra einnig 

vinnur hann að lausn agabrota og ágreiningsmála ásamt deildarstjórum. 

Hann situr í aðgerðateymi, kennararáði og nemendaverndarráði (Giljaskóli, 

2013). 

Í þriðja og síðasta skólanum, Seljaskóla í Reykjavík kemur skýrt fram 

hvert hlutverk aðstoðarskóla sé, en það er mjög víðfeðmt. Þar segir m.a. að 

aðstoðarskólastjóri sé staðgengill skólastjóra og nánasti samstarfsmaður og 

hefur því sömu starfslýsingu og skólastjóri. Skólastjóri felur 

http://www.laugalandsskoli.is/
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aðstoðarskólastjóra tiltekin verkefni. Föst verkefni aðstoðarskólastjóra eru 

síðan skilgreind í starfslýsingu sem finna má á heimasíðu skólans, en þau 

verkefni eru til dæmis að sjá um bókapantanir og framkvæmd samræmda 

prófa, hann skipuleggur gæslu í frímínútum og hefur umsjón með gerð 

skólanámskrár í samráði við skólastjóra. Hann fylgist með daglegu starfi í 

skólanum, hefur eftirlit með að kennslan sé í samræmi við skólanámskrá og 

að samfella sé milli árganga. Hann sér einnig um samstarf við leikskóla og 

skipuleggur heimsóknir verðandi nemenda í Seljaskóla auk þess sem að 

hann sér um skólabyrjun 6 ára nemenda. Auk þessara verkefna tekur hann 

þátt í úrlausn agamála í samvinnu við aðra skólastjórnendur og starfsmenn 

skólans, situr fundi nemendaverndarráðs, kennararáðs, foreldraráðs og 

aðra fundi eftir atvikum. Hans hlutverk er einnig að sjá um að forföll séu 

leyst í samvinnu við skólaritara. Hann hefur umsjón með þemadögum og 

undirbúningi jóla og jólaskemmtana. Aðstoðarskólastjóri heldur utan um 

skemmtanir á sal. Hann er tengiliður skólans við HÍ varðandi kennaranema, 

sér um heimsóknir þeirra í skólann og skipuleggur æfingakennslu. Hann 

tekur starfsmannaviðtöl við hluta starfsmanna einu sinni til tvisvar á ári, 

heldur utan um og fylgir eftir þeim þróunarverkefnum sem skólinn tekur 

þátt í. Sér um framkvæmd símenntunaráætlunar skólans ásamt skólastjóra. 

Hann heldur utanum móttöku nýrra starfsmanna í samvinnu við skólastjóra 

og vinnur að gerð stundataflna í samvinnu við skólastjóra. Einnig 

skipuleggur hann dagskrá starfsdaga í samráði við skólastjóra og 

deildarstjóra auk þess sem að hann raðar nemendum í bekkjardeildir eða 

hópa (Seljaskóli, 2013). 

Í þessum þremur starfslýsingum hér að ofan má sjá mjög svipuð verkefni 

á milli skóla sem aðstoðarskólastjóri þarf að sjá um. Þegar leitað er nánar að 

lýsingum á starfi stjórnenda í grunnskólum á Íslandi má sjá að Akureyrabær 

hefur gefið út erindisbréf fyrir alla stjórnendur grunnskóla, þar með talið 

aðstoðarskólastjóra. Í því segir meðal annars:  

Aðstoðarskólastjóri er faglegur forystumaður innan skólans og tekur 

ásamt öðrum stjórnendum hans þátt í að móta staðblæ og 

menningu skólans. Hann vinnur að skipulagi skólastarfs og fylgist 

með því að það sé í samræmi við ákvæði aðalnámskrár grunnskóla 

og skólanámskrá. Honum ber að kynna sér eftir föngum störf 

kennara og veita þeim allt það lið sem hann má með ráðgjöf, 

hvatningu og hrósi. Komi í ljós verulegar misfellur í starfi kennara 

skal aðstoðarskólastjóri gera skólastjóra viðvart. Aðstoðarskólastjóri 

tekur þátt í stefnumótun skóla. Hann vinnur að gerð skólanámskrár, 
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þróunar- og umbótaáætlunar, endurmenntunaráætlunar, innra 

mats og stuðlar að virkri þátttöku kennara eftir því sem tilefni 

gefast. Aðstoðarskólastjóri sér um framkvæmd stundaskrár og 

skipuleggur forfallakennslu vegna tímabundinna forfalla og heldur 

forfallaskrá. Hann hefur með höndum yfirstjórn á ýmsum 

hefðbundnum þáttum skólastarfs s.s. vettvangsferðum, 

þemaverkefnum, skemmtunum og ferðalögum (Akureyrarbær, 

2002). 

Þetta er brot af því sem fram kemur í erindisbréfinu frá Akureyrarbæ og 

má því sjá á þessu að það er afar viðamikið starf sem honum er ætlað að 

sinna. Hann kemur að flestum þáttum er snúa að skólastarfinu og þarf því 

að geta tekið sér á hendur fjölbreytt verkefni. 

Nú hefur verið litið til starfslýsinga um hlutverk aðstoðarskólastjóra í 

þremur grunnskólum, auk þess sem að skoðað hefur verið erindisbréf 

aðstoðarskóla hjá einu sveitarfélagi til að fá gleggri mynd af stöðu 

aðstoðarskólastjórum í grunnskólum. Kennarasamband Íslands er 

samningsaðili fyrir stjórnendur í grunnskólum og í kjarasamningum 

stjórnenda í grunnskólum má finna skilgreiningar á starfi þeirra en þar er 

komið inn á hlutverk og skyldur aðstoðarskólastjóra. Þar eru þeir nefndir 

með skólastjórum til dæmis hvað varðar kennsluskyldu, forfallakennslu og 

fleira er lítur að kjaramálum þeirra, en þar segir: 

Stjórnun er helsta viðfangsefni skólastjórnenda og því er óæskilegt 

að skólastjóri/aðstoðarskólastjóri sinni forfallakennslu. Við þær 

aðstæður að skóli er undirmannaður og ekki tekst að manna forföll 

en nauðsyn er engu að síður að manna þau, er þó heimilt að greiða 

skólastjóra/aðstoðarskólastjóra fyrir allt að 12 kennslustundir á 

mánuði vegna forfallakennslu. Hafi skólastjóri/aðstoðarskólastjóri 

ekki kennsluskyldu skulu þeir þó hafa skilað 4 kennslustundum í 

forfallakennslu á mánuði áður en til greiðslu kemur. 

(Kennarasamband Íslands, 2011). 

Það er ljóst samkvæmt þessum samningum að hlutverk 

aðstoðarskólastjóra og skólastjóra er það sama, kennsluskylda þeirra miðast 

við nemendafjölda. Samkvæmt kjarasamningi þessum er samt munur á 

launum skólastjóra og aðstoðarskólastjóra þar sem þeir raðast ekki í sama 

launaþrep og er skólastjóri með um 20% hærri laun en aðstoðarskólastjóri. 

(Kennarasamband Íslands, 2011).  
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Að stjórnun grunnskóla koma einnig deildarstjórar, sú staða varð til í 

kjarasamningum 2001 og flokkast þeir undir millistjórnendur (Börkur 

Hansen og fl. 2013). Í kjarasamningi Skólastjórafélags Íslands segir að 

deildarstjóri sé millistjórnandi sem stýrir ákveðinni þjónustu, deild eða 

skólastigi og sjái um daglega verkstjórn starfsmanna sem undir hann heyra 

samkvæmt ákvörðun skólastjóra. Deildarstjórar hafa meiri kennsluskyldu en 

aðstoðarskólastjórar (Kennarasamband Íslands, 2011). Gold og Evans (2002) 

hafa fjallað um hlutverk deildarstjóra og segja að hluti af starfi þeirra sé að 

tengja saman stjórnendur og starfsfólk. Þeirra hlutverk er einnig að vera 

stuðningur við kennara og leiða faglegt starf. Samkvæmt þessum lýsingum 

skarast hlutverk deildarstjóra og aðstoðarskólastjóra að einhverju leiti og 

eiga þeir það sameiginlegt koma að stjórnun grunnskólans með 

margvíslegum hætti.  

2.3 Stjórnun og forysta 

Þegar fjallað er um stjórnun í skólum þarf að huga að grunnhugtökum í 

þeim fræðum. Hugtakið forysta (e. leadership) á sér margar skilgreiningar 

og er þetta lykilhugtak þegar kemur að stjórnun skóla og eru 

aðstoðarskólastjórar stjórnendur ásamt skólastjóra og fara þar af leiðandi 

með formlega forystu í sínum skóla. Annað hugtak er mikið notað þegar 

fjallað er um stjórnun skóla og i stjórnunarfræðum, er stjórnun (e. 

management). Fræðimenn hafa leitast við að skilgreina þessi hugtök en 

hafa ekki getað komið sér saman um eina sameiginlega skýringu (Matthews 

og Crow, 2010). Ýmsir hafa lagt sömu merkingu í hugtökin stjórnun og 

forysta og haldið því fram að þau þýði það sama enda eru þau á vissan hátt 

skyld og snúast um sambærilega hluti eins og samskipti og það að vinna 

með fólki (Matthews og Crow, 2010; Sergiovanni, 2009; Rúnar Sigþórsson, 

Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa 

Eggertsdóttir og Mal West, 1999). Enda er það svo, að eitt veigamesta 

hlutverk aðstoðarskólastjóra er að vinna með öðrum hvort sem það eru 

starfsmenn, nemendur eða foreldrar.  

Sergiovanni (2009) og Gold og Evans (1998) skipta stjórnunarvaldi í tvo 

hluta, það er að segja tala um tvenns konar vald, formlegt vald (e. formal 

authority ) og óformlegt vald (e. informal authority). Með formlegu valdi er 

verið að vísa til þess að valdið er veitt með ráðningu eða að einstaklingur er 

skipaður í ákveðið hlutverk með formlegum hætti. Það er þá meira í líkingu 

við stjórnun. Óformlegt vald er hins vegar þegar einstaklingur leiðir eða 

veitir forystu með því að fá fólk til að fylgja sér án þess að vera ráðinn til 

þess eða skipaður á formlegan hátt. Einstaklingur getur því gegnt formlegri 
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stjórnunarstöðu án þess að veita forystu og hann getur einnig veitt forystu 

án þess að vera í formlegu stjórnunarhlutverki. Aðstoðarskólastjórar geta 

fallið undir báðar þessar skilgreiningar eftir því hvernig stjórnunarstíl þeir 

tileinka sér. 

Sergiovanni (2009) segir að stjórnun sé víðtækara svið sem margt fellur 

undir, en forysta sé þrengra hugtak en sé þó ákveðinn afleggjari frá stjórnun 

sem er um tengsl við fólk. Harris og Mujis (2005) og Rood (2006) skilgreina 

hugtakið stjórnun sem ferli um hvernig á að ná settum markmiðum á 

meðan forysta er skilgreind sem ferli til að hafa áhrif á aðra og að sameinast 

um sameiginleg markmið og sýn um það hvert sé stefnt. Matthews og Crow 

(2010) taka í sama streng og leggja áherslu á að þessi hugtök þýði ekki það 

sama, þó svo að þessir þættir eigi ýmislegt sameiginlegt. Með þessum 

orðum vilja þeir ekki meina að stjórnun sé minna mikilvæg en forysta. Þeir 

segja að stjórnun sé nauðsynleg, en telja að leiðtogar geri meira en að 

stjórna. Þeir segja einnig að annar munur á leiðtogum og stjórnendum sé sá 

að stjórnendur eru skipaðir að ofan og ráðnir með formlegum hætti en 

forystumenn eða leiðtogar geti verið tilnefndir af jafningjum og þurfa að 

afla sér fylgjenda til að ná að uppfylla stöðu sem leiðtogi. Hlutverk 

aðstoðarskólastjóra ásamt skólastjóra er að leiða og stýra skólastarfi því er 

mikilvægt að þeir nái að tileinka sér þessa stjórnunarhætti. 

Aðstoðarskólastjórar eru almennt ráðnir með formlegum hætti og falla því 

undir skilgreiningu stjórnanda en þurfa að ávinna sér forystuhlutverkið með 

því að afla sér fylgjenda (Sergioavanni, 2009). 

Eitt af forystuhlutverki skólastjórnenda og þá aðstoðarskólastjóra er að 

móta stefnu og sýn fyrir sinn skóla og fá starfsmenn til að fylgja henni, það 

rímar við það sem Sergiovanni (2009) og Matthew og Crow (2010) tala um 

en þeir segja að forysta sé einkum talin felast í því að móta stefnu og fá fólk 

til að fylgja henni, meðan stjórnunin er talin snúast meira um það að 

samhæfa aðgerðir starfsmanna og styðja þá til að halda stefnunni við. Þeir 

tala einnig um að forysta snúist um að ná fram árangursríkum breytingum á 

meðan stjórnun lýtur að því að fá hluti gerða. Þeir segja að leiðtogar með 

forystuhæfileika hjálpa til við að koma á sameiginlegri sýn og hafa áhrif á 

skólamenninguna, að þeir nota stjórnunina til að hafa áhrif á starfið svo sem 

undirbúning verkefna og skipulagningu. Matthew og Crow (2010) vísa í 

Rost, sem hefur rannsakað þessi hugtök mikið, sem segir að þeir 

einstaklingar sem taka þátt í forystu sé fólk sem vilji verulegar breytingar. 

Þeir segja að í forystu felist það að skapa breytingar en ekki viðhalda 

óbreyttri stöðu. Þessi áhersla getur vel átt við um hlutverk 

aðstoðarskólastjóra til að mynda í faglegu lærdómssamfélagi. 
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Eins og fram hefur komið hafa ýmsar skilgreiningar komið fram um 

hugtakið forysta og flestar hafa það sameiginlegt að um ákveðið 

hópfyrirbrigði sé að ræða (Sergiovanni, 2009; Spillane, 2006). Sá sem fer 

með forystu og hefur áhrif á eitthvað á sér fylgjendur (e. followers). Það að 

afla sér fylgjenda gengur almennt út á það að ná sér í umboð hjá öðrum, 

sem leyfa viðkomandi að fara fyrir hópnum. Það að veita forystu merkir að 

þá sé viðkomandi kominn með ákveðið vald sem hinir hafa leyft honum að 

hafa (Sergovanni, 2009). 

Stór þáttur í starfi aðstoðarskólastjóra er að byggja upp traust og 

trúverðugleika þar sem starfið byggi mikið á samstarfi við aðra og því að fá 

aðra í lið með sér. Sergiovanni (2009) segir að þegar kemur að því að veita 

forystu sé mikilvægt að aðstoðarskólastjóri ásamt öðrum stjórnendum nái 

að byggja upp trúverðugleika, því trúverðugleiki sé afar mikilvægur þegar 

kemur að forystu. Ríki ekki traust sé erfitt að byggja upp forystuhlutverk.  

Hér hefur verið fjallað um hugtökin stjórnun og forysta og hefur verið 

reynt að greina á milli þeirra og skilgreina þau hvort um sig. Forysta snýst 

um að skapa aðstæður og virkja aðra í lið með sér sér innan stofnunar til 

dæmis í hugmyndavinnu og stefnumótun, forysta krefst fylgjenda. Stjórnun 

er aftur á móti þegar stjórnandi framkvæmir hugmyndirnar, sér til þess að 

farið sé eftir ákveðinni stefnu og framfylgir áætlunargerð, stýrir hópnum og 

segir hvað á að gera. Einkenni góðra forystumanna er að þeir búa yfir 

báðum þessum eiginleikum og geta bæði stjórnað og veitt forystu 

(Sergiovanni, 2009; Rúnar Sigþórsson og fl., 1999). Sergiovanni (2009) talar 

einnig um að skólastjórnandi sem forystumaður þurfi að hafa sterka sýn á 

skólastarfið og fá starfsmenn til að trúa á þá sýn og markmiðin og gera þau 

að veruleika. Hann segir einnig að skilvirk og góð stjórnun, skipulögð 

vinnubrögð og góð samvinna virðist vera lykillinn að góðu skólastarfi. Enda 

virðast þeir sem hafa rannsakað skólastjórnun vera sammála um að 

skólastjórnunin sé lykilatriði í að búa til skilvirka skólamenningu sem styður 

á virkan hátt við árangur nemenda. Aðstoðarskólastjóri, sem ætlar að ná 

árangri í starfi, leggur áherslu á að starfsmenn geti þróast faglega, hann 

dreifir valdi og stjórnar á grundvelli siðferðilegra gilda.  

2.4 Dreifð forysta 

Til þess að geta talist leiðtogi þurfa aðstoðarskólastjórar að fá starfsmenn 

með sér í lið, til þess að það megi takast er gott að dreifa forystunni og það 

er í raun ákveðinn hluti af stjórnunarstarfinu (Sergiovanni, 2009). 

Dreifð forysta (e. distributed leadership) gengur út á það að 

skólastjórnun snúist um að dreifa daglegum verkefnum sem varða allt 
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félagslegt og aðstæðubundið starf (Spillane, Halverson og Diamond, 2001). 

Eitt af megineinkennum dreifðrar forystu er lýðræði og er þar lögð áhersla á 

að allir starfsmenn komi skoðunum sínum á framfæri og að ákvörðunartaka 

sé sameiginleg. Aðstoðarskólastjóri þarf því að leggja áherslu á trausta 

samvinnu, góð samskipti og fela öðrum vald, því þegar um dreifða forystu er 

að ræða afsala formlegir leiðtogar hluta af valdi sínu til annarra, sem standa 

fyrir utan hin formlegu stjórnunarteymi. Þetta getur reynst heilmikil 

áskorun fyrir þann sem hefur formlega valdið vegna þess að þá getur hann 

ekki haft bein afskipti af ákveðnum hluta starfseminnar. Einnig getur verið 

talsvert flókið að ákveða hvernig eigi að dreifa ábyrgð og valdi og hvers 

vegna (Harris, 2004). Þessi valddreifing leiðir til þess að auknar líkur eru á 

því að starfsfólk skólans fylgi eftir þeim ákvörðunum sem teknar hafa verið, 

því þau voru með í ráðum (Rodd, 2006). 

Harris og Muijs (2005) og Rodd (2006) tala um að mikilvægt sé að 

skólastjórnendur og þá aðstoðarskólastjórar byggi upp sameiginleg 

markmið og sýn hjá hópnum ásamt því að virkja hæfileika og reynslu sem 

flestra starfsmanna, dreifi forystu, taki ákvarðanir og ýti undir virkni 

starfsmanna með samskiptum, hvatningu og viðurkenningu. Með því að 

vinna að þessu skapar aðstoðarskólastjórinn betra og jákvæðara 

starfsumhverfi, þar sem starfsmenn finna að þeir eru metnir að verðleikum, 

þeim sýnt traust og falin ábyrgð. Rodd (2006) segir að Þetta auki vellíðan og 

starfsánægju og það er það sem starfsmenn vilja. Hún segir að 

aðstoðarskólastjórinn geti skapað þetta starfsumhverfi með því að bjóða 

upp á þessa þætti auk þess að mæta starfsfólki með skilningi, sé hreinskilinn 

og fær í mannlegum samskiptum. Þetta rímar við það sem Mjuis og fl.(2004) 

segir en samkvæmt þeim vilja starfsmenn að stjórnendur sýni þeim traust, 

gefi þeim tíma og veiti þeim gott starfsumhverfi og stuðning til að ná meiri 

árangri. Þeir vilja að stjórnendur hafi ákveðna framtíðarsýn sem þeir haldi 

sig við og deili ákvarðanatöku. Í grein Wise (2001) kemur fram að það sé 

mjög mikilvægt að hlusta á hugmyndir starfsmannahópsins og teymanna 

innan skólans. Þannig eykst tilfinning starfsfólksins bæði fyrir tilgangi 

starfsins og fyrir því að vera þátttakandi. Þá verður til dreifð ábyrgð og 

sterkir eiginleikar starfsfólksins eru nýttir til hins ýtrasta.  

Sergiovanni (2009) segir það mikilvægt að skólastjórnendur búi yfir 

þekkingu á menntun og skólasamfélagi þar sem að þeir bera ábyrgð á 

faglegri forystu. Aðstoðarskólastjórar þurfa einnig að virkja aðra með sér í 

leiðtogahlutverk, þannig byggir þeir upp samfélag leiðtoga innan skólans. 

Einnig er mikilvægt að þeir taki þátt í starfi kennara og hafi þekkingu á 

kennslunni og starfinu með þeim og viti hvað er að gerast á gólfinu.  
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2.5 Ákvarðanataka 

Ákvarðanataka er mikilvæg þegar kemur að dreifðri forystu, hún dreifist þá 

á milli þeirra sem valdið hafa og til þeirra sem þeir dreifa valdinu til (Hoy og 

Miskel, 2008).  

Eitt af hlutverkum aðstoðarskólastjóra er að taka ákvarðanir um hin 

ýmsu mál sem koma upp í skólastarfinu (Marshall og Hooley, 2006). Ætli 

þeir að dreifa valdi og forystu þá er hluti af því að dreifa ákvarðanatöku. 

Anderson (2002) hefur talað um dreifða ákvörðunartöku, það er að segja að 

sem flestir komi að henni. Að það sé ekki einungis skólastjórnendur sem taki 

ákvarðanir heldur að kennarar komi að því með þeim og í samvinnu. Hann 

talar einnig um það að kennurum sé ekki sama, þeir vilji taka þátt og hafa 

áhrif það sem er gert til að mynda með ákvarðanatökum. Undir þetta taka 

Mujis og Harris (2003) og benda þeir ennfremur á að þetta eigi líka við um 

aðstoðarskólastjóra, þeir vilja vera meiri þátttakendur í ákvarðanatöku í 

skólum. Í grein Andersson (2002) er fjallað um rannsókn þar sem skoðuð var 

starfsánægja kennara með tilliti til mismunandi þátttöku. Settar voru fram 

þrír valmöguleikar sem þátttakendur áttu að merkja við.  

1. Að vilja taka meiri þátt í ákvarðanatöku. 

2. Að vera ánægður. 

3. Að vilja taka minni þátt í ákvörðunartöku. 

Niðurstöðurnar voru að kennarar sem vildu meiri þátttöku í 

ákvarðanatöku lýstu ekki endilega yfir ánægju í starfi. Kennarar sem voru 

ánægðir og þeir sem vildu taka minni þátt í ákvarðanatöku virtust sáttir. 

Niðurstöðurnar voru skilgreindar þannig að það að auka þátttöku í 

ákvarðanatöku geti verið neikvætt. Til að þátttaka kennara í ákvarðanatöku 

skili sér í meiri starfsánægju væri mikilvægt að ákvarðanirnar hafi áhrif á 

stefnu og sýn skólans (Andersson, 2002). Einnig var komið inn á rannsókn 

Kunz og Hoy í grein Andersson (2002) þar sem löngun kennara til þátttöku í 

ákvarðanatöku var rannsökuð. Þar var fjallað um „Zone of acceptance“ eða 

svokallað viðurkenningarsvið. Ef starfsmaður hafði litla þekkingu á því 

viðfangsefni sem til umræðu var, en var samt hafður með á fundi þar sem 

verið var að ræða tiltekið efni, var ólíklegt að hann myndi/kæmi til með að 

auka gæði þeirra ákvarðana sem teknar væru. Auk þess var ekki líklegt að 

það veitti starfsmanninum sérstaka ánægju að sitja fund þar sem hann hafði 

lítið til málanna að leggja og vildi jafnvel gjarnan nota tímann í eitthvað 

annað.  

Hoy og Miskel (2008) fjalla einnig um ákvarðanatöku og mikilvægi 

hennar í dreifðri forystu þegar þeir tala um faglega starfsfyrirkomulagið ( e. 
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professional structure) en það er fyrirkomulag sem byggist á því að að allri 

ákvarðanatöku er deilt jafnt niður á starfsfólkið. Þá er litið á alla starfsmenn 

sem fagmenn sem hafa reynslu og getu til að geta tekið mikilvægar 

ákvarðanir. Boð og bönn eru aðeins sett sem viðmið í stað þess að vera 

beinar tilskipanir. Í þessu kerfi hafa kennararnir miklu meira vægi í 

ákvörðunartöku og stefnumótun skólakerfisins. Í stuttu máli má segja að 

ákvarðanir eru teknar af þeim sem hafa þekkingu og kunnáttuna til að taka 

þær. Það er því ljóst að starf stjórnenda er ærið og ábyrgðin mikil á að virkja 

starfsmenn með í ákvarðanatöku fyrir skólann. Til þess að gera það á sem 

faglegasta hátt er mikilvægt að stjórnendur hafi þekkingu á starfi 

kennarans, kennslunni og kennslufræðilega þekkingu til að geta leiðbeint og 

stýrt á faglegan hátt. Því hluti af faglegu námssamfélagi er að allir hafi 

eitthvað til málanna að leggja og fá að tjá sig að vild og vera með í 

ákvarðanatöku (Stoll og Louis, 2008). 

2.6 Faglegt námssamfélag 

Í nútíma tæknivæddu samfélagi þar sem hraði og þróun er hvað mest 

einkennandi er afar mikilvægt að aðstoðarskólastjórar starfi í takt við 

umhverfið. Kröfurnar á skólann eru sífellt að aukast og starfið að breytast 

(Weller og Weller, 2002; Marshall og Hooley, 2006).  

Eins og áður segir búum við í þjóðfélagi sem er í stöðugri þróun og miklar 

breytingar eiga sér stað. Skólinn er enginn undantekning hvað þetta varðar 

og verður að vera í stakk búinn að takast á við kröfur nútímans. Því er það 

þannig að eitt af mikilvægustu verkefnum sem aðstoðarskólastjórar þurfa 

að inna að hendi í dag er að byggja upp lærdómssamfélag eða faglegt 

námssamfélag (e. professional learning communities). Með því er átt við 

samfélag kennara og starfsmanna sem læra stöðugt af starfinu og leita leiða 

til að gera betur með því að ígrunda og rannsaka eigin starfshætti, þar sem 

samskipti, samábyrgð og sameiginleg sýn á nemandann, möguleika hans og 

velferð eru í fyrirrúmi (Matthews og Crow, 2012; Stoll og Louis, 2008). Með 

faglegu námssamfélagi er einnig átt við ákveðna þekkingarsköpun sem 

byggir á sameiginlegri sýn og gildum alls starfsfólksins, til þess að auðga og 

bæta skólastarfið. Þá er átt við opna starfshætti, þar sem samvinna skiptir 

miklu máli, og umræðan einkennist af gagnrýni og uppbyggilegum 

vangaveltum. Allt starfsfólk hefur eitthvað til málanna að leggja, fær að tjá 

sínar skoðanir á jafnréttisgrundvelli og finnur sig hluti af heildinni. Lögð er 

áhersla á að kennarar og stjórnendur afli sér stöðugt nýrrar þekkingar. Þar 

læra nemendur og kennarar saman í teymi og hver af öðrum í þeim tilgangi 

að bæta árangur nemenda og þá er einnig stuðlað að stöðugri framþróun  

(Anna Kristín Sigurðardóttir, 2006; Stoll og Louis, 2008; Svava Björg Mörk og 
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Rúnar Sigþórsson, 2011). Talið er að faglegt námssamfélag þróist áfram ef 

einstaklingar innan teymisins eru virkir, leitast við að nýta möguleika sína og 

beita gagnrýnni hugsun á störf sín (Sergiovanni, 2009). Þarna hefur 

aðstoðarskolastjórinn möguleika á að koma sterkur inn sem faglegur 

leiðtogi og leiða faglegt starf í skólanum með öðrum. 

Til að skapa gott faglegt námssamfélag þurfa að vera sameiginleg gildi og 

sýn í skólanum og áhersla lögð á nemendur. Eitt af hlutverkum 

aðstoðarskólastjóra er að byggja upp sameiginleg gildi (Sergiovanni, 2009; 

Marshall og Hooley, 2006) og ætti hann því að geta orðið leiðandi í þessu 

starfi.  

Nám allra nemenda er sameiginleg ábyrgð starfsmanna skólans og hefur 

hver og einn starfsmaður ákveðnu hlutverki að gegna. Harwell (2003) talar 

um að það sé hlutverk aðstoðarskólastjórans eða leiðtoga að nýta sýna 

bestu þekkingu til að skapa faglegt nám sem muni bæta kennslu í þágu 

hvers og eins nemanda. Matthews og Crow (2010) og Stoll og Louis (2008) 

tala um að það sé mikilvægt að starfsfólkið vinni og læri saman og miðli á 

milli sín hugmyndum og aðgerðum um betri kennslu. Gagnrýnin umræða er 

mikilvæg þar sem starfsfólk þarf að geta sagt sína skoðun án þess að það sé 

vegið að því persónulega. Allt starfsfólk er mikilvægt og það skiptir miklu 

máli að allir finni sig sem hluta af heildinni. Stuðningur er mikilvægur bæði 

hjá samstarfsfólki og stjórnendum. Í faglegu námssamfélagi eru hugmyndir 

um að það sé alltaf hægt að gera betur, þó svo það sé verið að gera góða 

hluti. Í því er það menningin sem hvetur og viðheldur stöðugu námi meðal 

starfsfólks skólans í þeim sameiginlega tilgangi að styrkja nám nemendanna. 

Senge (1990) bendir á að í þessu faglega námssamfélagi er teymi eða hópur 

grunneining og samvirkt nám liggur í samræðunni innan teymisins. 

Umhverfið sem teymið vinnur í skiptir einnig máli. Það er mikilvægt að 

stjórnendur skólans tryggi aðstæður þannig að samvirkt nám eigi sér stað 

innan teymisins. Fredriksen (2005) tekur í sama streng og segir að það sé 

ekki síður mikilvægt að stjórnendur komi í veg fyrir að teymin sem slík verði 

eylönd í skólasamfélaginu heldur séu þau tengd saman í eina heild.  

Þar sem að svo mikil ábyrgð hvílir á stjórnendum og þá 

aðstoðarskólastjórum við að byggja upp faglegt námssamfélag er mikilvægt 

að þeir hafi sterka kennslufræðilega sýn til þess að geta miðlað þekkingu til 

annarra starfsmanna. Þeir þurfa að hafa þá hæfni sem þarf til að vera 

kennslufræðilegur leiðtogi sinnar stofnunnar. 
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 Stjórnandi sem kennslufræðilegur leiðtogi 2.6.1

Eins og fram hefur komið að ofan ber aðstoðarskólastjóri ásamt öðrum 

stjórnendum mikla ábyrgð á því sem á sér stað í skólastarfinu, stór hluti af 

starfi hans er að sinna faglegri forystu og virkja aðra með sér. Sergiovanni 

(2009) segir að það sé mikilvægt að stjórnandi taki þátt í starfi kennara og 

hafi innsýn inn í það sem á sér stað á gólfinu og hafi þekkingu á kennslunni. 

Kennslufræðileg forysta skiptir máli fyrir árangursríkt skólastarf og 

faglegt námssamfélag þar sem kennslufræði og kennsluhættir eru tveir af 

mikilvægustu þáttum stjórnunar. Hann bendir enn fremur á að 

aðstoðarskólastjórar þurfi að vera kennslufræðilegir leiðtogar sem beina 

athyglinni til að mynda að auknum námsárangri nemenda. Gold og Evans 

(2002) benda á að einn þáttur í starfi stjórnenda sé að tengja saman 

starfsfólk skólans, það er að segja að tengja saman kennara og 

skólastjórnendur. Einnig benda þeir á að hversu mikilvægt sé að stjórnendur 

séu til staðar og veiti kennurum stuðning og leiði þá starfið í samræmi við 

sýn og stefnu skólans. 

Sergiovanni (2009) kemur inn á að skólastjóri ásamt öðrum 

aðstoðarskólastjóra skuli setja skýran, faglegan ramma um skólastarfið sem 

felst í sameiginlegri menningu, sýn og stefnu sem byggð er á trausti, 

virðingu og sameiginlegum gildum. Þegar aðstoðarskólastjóri ræður sig til 

starfa þarf hann að vera búinn að skoða fyrir hvað hann stendur. Hann 

verður að geta skilgreint hlutverk sitt, skilgreint í hverju hann er góður og 

hvernig samskipti hann vilji hafa við starfsmenn sína. Hann bendir á að 

umbótastarf í skólum byggi ekki síður á tilfinningum en þekkingu og 

skynsemi, mestu möguleikarnir skapast þegar vel tekst til að efla áhuga á 

umbótum og trú á árangri. Þeir þræðir sem mynda sterkust félagsleg tengsl 

og samstöðu í hverjum hópi eru einmitt sameiginleg trú á ákveðin gildi sem 

mikilvægt er að stefna að. Sameiginleg sýn allra innan skólasamfélagsins er 

afl sem getur orðið geysisterkt í hugum fólks og þar með ein af 

mikilvægustu forsendum fyrir þróun stofnunar (Rúnar Sigþórsson og fl., 

1999). Þegar markmið eru skýr og ögrandi, skipulagið einfalt og hagkvæmt 

og samband einstaklinganna byggist á hreinskilni og gagnkvæmri virðingu, 

getur árangur góðs samstarfs orðið margvíslegur. Gott og farsælt samstarf 

getur aukið mjög árangur skóla og í sumum tilfellum getur jafnframt verið 

fjárhagslegur ávinningur af því. Afraksturinn er oftar en ekki betri samstilling 

krafta, fjölbreyttari vinnubrögð, aukin þekking, betri líðan og sterkari 

félagsleg staða allra aðila innan skólastarfsins (Rúnar Sigþórsson og fl., 

1999).  
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Aðstoðarskólastjórar þurfa að vera í fararbroddi við að skapa 

sameiginlega sýn á starf skólans og byggja upp liðsheild, deila hugsjónum 

sínum, gildum og skilningi (Stoll og Louis, 2008). Mikilvægt er að byggja upp 

sameiginleg markmið og sýn hjá hópnum og virkja hæfileika og reynslu sem 

flestra starfsmanna, dreifa forystu, taka ákvarðanir og ýta undir virkni 

starfsmanna með samskiptum, hvatningu og viðurkenningu (Harris og 

Muijs, 2005; Rodd, 2006). Með því að vinna að þessu skapar stjórnandi 

betra og jákvæðara starfsumhverfi, eflir samvinnu, virðingu, hreinskilni, 

samheldni og það er það sem starfsmenn vilja. Samkvæmt erindisbréfi 

Akureyrarbæjar fyrir aðstoðarskólastjóra (2002) er það hlutverk þeirra að 

veita faglega forystu innan skólans og virkja eftir fremsta megni starfsmenn 

til faglegs uppbyggingarstarfs innan skólans. 

 Skólaþróun og umbótastarf 2.6.2

Í nútíma samfélagi þar sem lögð er áhersla á skóla sem faglegt 

námssamfélag og lifandi umhverfi skólans, þá er mikilvægt að huga að virku 

og öflugu þróunar- og umbótastarfi því það er hluti af nútíma skóla (Fullan, 

2007). 

Þegar kemur að því að hefja umbóta- og þróunarstarf í grunnskólum þarf 

að huga að því hver á að sjá um skipulagið og hver á að sjá um að virkja aðra 

til að starfa með í því verkefni. Í grunnskólum er því þannig háttað að það 

eru skólastjórnendur sem bera faglega ábyrgð en mikilvægt er að þeir virki 

aðra starfsmenn með sér, því án fylgjenda er oft erfitt að koma nýjum 

hlutum í gegn (Sergiovanni, 2009). Í Aðalnámsskrá grunnskóla er mikið 

fjallað um hin fjölbreyttu hlutverk skólastjórnenda í skólastarfinu. Má þar 

nefna að fyrir utan almenna stjórnun koma stjórnendur að uppeldi, ráðgjöf 

og þróunar- og umbótastarfi. Skólastjórnendur og kennarar bera 

sameiginlega ábyrgð á því að skólastarfið sé í stöðugri þróun. Skólaþróun er 

samvinnuverkefni allra þeirra hópa sem koma að skólanum. 

Skólastjórnendur í samvinnu við kennara eiga að „leitast við að skapa góðan 

skólabrag, réttlátar vinnureglur og hvetjandi námsumhverfi“ (Mennta- og 

menningarráðuneytið, 2011).  

Samkvæmt erindisbréfi Akureyrarbæjar fyrir aðstoðarskólastjóra (2002) 

kemur fram að aðstoðarskólastjórar eiga að vera í fararbroddi við að leiða 

og vinna að gerð þróunar- og umbótaáætlunar í grunnskólum. 

Aðstoðarskólastjórar eiga að taka þátt í stefnumótun skóla og stuðla einnig 

að virkri þátttöku kennara eftir því sem tækifæri gefast. 

Breyttar áherslur í skólamálum og krafa um faglegt námssamfélag hefur 

gert það að verkum að þróunarstarf í grunnskólum hefur vaxið mjög 
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undanfarin ár og vissulega eru grunnskólar í sífelldri þróun með breytilegu 

starfsfólki og nemendum. Það eitt og sér er samt ekki nóg til að um 

markvisst þróunarstarf sé að ræða, heldur verða að vera skipulögð markmið 

og áætlanir. Þróunarstarf felur í sér að breyting verður á inntaki starfsins, 

vinnulagi og/eða viðhorfum og undirstaða þess er sameiginleg sýn 

starfsfólksins (Fullan, 2007). Með þróunarstarfi er átt við skipulagðar 

aðgerðir sem beitt er tímabundið þar sem markmið er skilgreint fyrirfram og 

leitast er við að finna nýjar og betri leiðir í framkvæmd eða skapa betri 

starfsskilyrði (Guðrún Kristinsdóttir, 1998). Í grunnskólum er stöðugt verið 

að gera áætlanir, skólastjórnendur gera fjárhagsáætlun og starfsáætlun og 

kennarar gera ýmsar áætlanir um kennsluna. Allar þessar áætlanir eru 

gerðar með það fyrir augum að gera starfið markvissara. Síðan eru það 

áætlanir sem eru tengdar breytingum og þróunarstarfi í skólum en þær hafa 

það markmið að koma á breytingum í skólastarfinu og festa þær í sessi, 

þessar áætlanir kallast þróunaráætlanir (Fullan, 2007; Rúnar Sigþórsson 

o.fl., 1999). Hægt er að líta á þróunaráætlun sem hringferli í nokkrum liðum 

sem byrjar á mati á starfi skólans eins og það er núna, ýmist í heild sinni eða 

tilteknum þáttum skólastarfsins. Þegar matið liggur fyrir er hægt að 

forgangsraða verkefnum og eiga þau verkefni að fela í sér skilgreiningu á 

þeirri breytingu sem á að ná fram með starfinu. Þegar það liggur fyrir þá er 

gerð framkvæmdaráætlun um það hvernig eigi að vinna verkið. Að því loknu 

er hægt að hefjast handa og síðan er árangurinn metinn (Fullan, 2007; 

Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999).  

Skólastjórnendur þurfa að vera í fararbroddi við að skapa sameiginlega 

sýn á starf skólans og byggja upp liðsheild, deila hugsjónum sínum, gildum 

og skilningi (Stoll og Louis, 2008). Þegar umbótastarf er byggt upp þurfa 

skólastjórnendur að huga að mörgu. Þeir þurfa að ná athygli samstarfsfólks, 

nemenda og foreldra og beina athygli þeirra að því sem þykir mikilvægt 

hverju sinni. Þeir þurfa að finna sameiginleg gildi, markmið og leiðir sem 

henta og það þarf að tengja saman kennara, foreldra og nemendur þannig 

að allir fái notið sín á eigin forsendum. Það þarf að efla traust innan 

skólasamfélagsins, efla sjálfsvitund og sjálfstæði allra og einbeita sér að 

þróun innan skólans. Það þarf að fylgja ákvörðunum eftir, dreifa ábyrgð og 

skyldum og vinna saman að því að þróa skólann á sem farsælastan hátt 

(Sergiovanni, 2009).  

Samkvæmt Marshall og Hooley (2006) er aðstoðarskólastjórahlutverkið 

margþætt og flókið og reynir bæði á faglega þekkingu sem og stjórnarhæfni. 

Fullan (2007) talar um að einstaklingur sem tekur að sér skólastjórn þarf að 

búa yfir endalausum hæfileikum, mikilli dómgreind og vera framúrskarandi 

faglegur leiðtogi. Hann þarf að vera sveigjanlegur, hafa skýrar skoðanir og 
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sterka sýn. Hann talar einnig um að skólastjórnendur séu nokkurskonar 

hliðarverðir þegar farið er í breytinga- eða þróunarstarf, þeir þurfa að vera 

hluti af breytingunum, taka þátt, leggja þeim lið og fylgja alla leið. 

Aðstoðarskólastjórinn gegnir hér lykilhlutverki, hann þarf að vera tilbúinn 

að leiða hópinn markvisst og stuðla að vinnu sem leiðir til framþróunar. Það 

eru margir þættir sem hafa áhrif á þróun skóla og að mörgu er að hyggja ef 

vel á að takast. Einnig þarf hann að útvega þær bjargir sem þurfa að vera 

fyrir hendi svo skólaþróunin gangi vel fyrir sig, en þessar bjargir eru til 

dæmis tími, peningar, tækifæri til starfsþróunar og fræðsla. Fullan (2007) 

telur að kennarar þurfi að fara í gegnum ákveðin stig til að ná fram 

kennslufræðilegum markmiðum í tengslum við breytingar á skólastarfi. 

Þessi stig eru að:  

 Í fyrsta lagi þurfa þeir að ná að tileinka sér nýjar kennsluaðferðir,  

 í öðru lagi þurfa kennarar hugsanlega að nota annað efni en þeir 

eru vanir og  

 í þriðja lagi þurfa þeir hugsanlega að skipta um skoðun á 

viðfangsefninu.  

Þetta ferli getur reynst þátttakendum erfitt, að breyta einhverju sem alltaf 

hefur verið framkvæmt á einn veg, og gera nú eitthvað allt annað í staðinn. 

Einnig er mikilvægt að þátttakendur upplifi verkefnið sem sitt eigið, þá 

verður framkvæmdin farsælli. Mikilvægt er að skólastjórnendur séu 

meðvitaðir um þessa þætti. Fullan (2007) talar um það að öll 

þróunarverkefni sem eiga að bæta aðstæður og árangur þurfi að skapa 

markvissa orðræðu til að efla færni kennara, endurskapa starfshætti og 

menningu skóla. Rúnar Sigþórsson o.fl. (1999) telja einmitt að umbætur í 

skólastarfi geti ekki átt sér stað nema kennarinn sé sífellt að leita nýrra 

lausna til þess að bregðast við síbreytilegum aðstæðum. Einnig tala þeir um 

að skólaþróun sé árangursríkust þegar farið er í hana af frumkvæði og á 

ábyrgð alls starfsfólks skólans, því þurfa skólastjórnendur að vera 

meðvitaðir um að deila ábyrgð og virkja alla starfsmenn til þátttöku og fá 

hugmyndir frá þeim.  

Fullan (2007) talar um að hið svokallaða festingarstig, þegar festa á 

árangur í sessi, sé eitt það erfiðasta í þróunarstarfi skóla og á því velti hvort 

að um varanlegan árangur þróunarverkefnis verði að ræða. Breytingar á 

skólastarfi standa og falla með kennurunum og geta aðstoðarskólastjórar 

því litlu breytt fái þeir ekki kennara í lið með sér, því er mikilvægt að þeir 

séu meðvitaðir um að virkja kennarana og starfsmenn með sér í 

breytingaferlið (Fullan, 2007).  
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2.7 Hlutverk og starf aðstoðarskólastjórnenda 

Hér hefur verið fjallað um hugtök tengd stjórnun og forystu í skólastarfi. Til 

þess að skilja þá þætti til hlítar er mikilvægt að átta sig á hvert hlutverk 

aðstoðarskólastjóra sé samkvæmt rannsóknum. 

Hlutverk skólastjóra er almennt mjög vel skilgreint og hefur mikið verið 

rannsakað, á meðan starfslýsing aðstoðarskólastjóra er oft á tíðum óljós og 

lítið verið rannsökuð (Weller og Weller, 2002). Skólastjórar eru að öllu jöfnu 

þeir sem hafa mestu áhrif á starfshætti sinna skóla (Börkur Hansen og fl., 

2008). 

Eins og komið hefur fram hér að ofan er hlutverk aðstoðarskólastjóra 

óljóst og oft ekki nógu vel afmarkað og skilgreint. Oft er þetta hlutverk 

mismunandi eftir skólum og stærð skóla.  

Þegar leitað er að lýsingu á starfi aðstoðarskólastjóra til dæmis á 

heimasíðum grunnskóla kemur iðulega fram að hann vinni náið með 

skólastjóra og að hann sé staðgengill hans og nánasti aðstoðarmaður, 

lýsingin er því almennt sú sama og á hlutverki skólastjórans. Rodd (2006) 

talar um að Þar sem starfssvið aðstoðarskólastjóra sé svo margbreytilegt er 

mikilvægt að þeir séu sveigjanlegir þegar svo ber undir og einnig er 

nauðsynlegt að þeir séu næmir á umhverfið í kringum þá, þetta á bæði við 

þegar þeir starfa með skólastjórum og enn frekar þegar þeir leysa þá af sem 

staðgenglar.  

Mujis og Harris (2003) benda á að rannsóknir hafa sýnt fram á að 

aðstoðarskólastjórar vilja axla meiri ábyrgð og taka að sér mun meiri forystu 

heldur en þeir hafa nú þegar. Þeir vilja koma enn frekar að skipulagningu 

skólastarfsins, þróunarstarfi, almennri stefnumótun skólans og að 

starfsmannamálum. Einnig benda þeir á rannsóknir sem sýna að samvinna á 

milli skólastjórnenda eins og skólastjóra og aðstoðarskólastjóra hefur aukist 

í gegnum árin og hlutverk aðstoðarskólastjóra breyst talsvert frá því að vera 

mikið til einungis í agastjórnun og slíkum verkefnum. Þeir eru farnir að taka 

meiri ábyrgð á starfsmannamálum Það hefur gert það að verkum að 

aðstoðarskólastjórar finnast tíma sínum betur varið og hæfileikar þeirra 

metnir að verðleikum.  

Þrátt fyrir að hlutverk aðstoðarskólastóra hafi breyst og hlutverk þeirra 

orðið meira stjórnunarlegt, fer enn mikill tími þeirra í að leysa úr 

vandamálum sem koma upp milli nemenda og hjá nemendum, taka á 

agamálum sem upp koma og hafa samband við foreldra vegna einhverra 

mála sem koma upp í skólanum. Til að mynda gæti venjulegur vinnudagur 

hjá aðstoðarskólastjóra falið í sér allt frá því að leysa úr agamálum og 
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jafnvel slagsmálum í að stýra fundum og leysa af í kennslu. Auk þess sem 

hann sinnir hefðbundnum störfum svo sem að tala við nemendur, manna 

forföll og fleira. Allt eru þetta afar ólík verkefni og krefjast mismunandi 

verklags (Marshall og Hooley, 2006; Schwind, 2010). 

Hér að neðan má sjá lýsingu hjá ónafngreindum aðstoðarskólastjóra þar 

sem hann lýsir hefðbundnum degi í sínu starfi  

Stundum, í lok dags, velti ég því virkilega fyrir mér hvers vegna ég 

tók þetta starf að mér. Ég er eingöngu í því að skamma krakka, taka 

að mér verk sem skólastjórinn vill ekki og sega kennurum hvers 

vegna þeir geta ekki gert eitthvað sem þeir eru mjög áhugasamir 

um. En það hafa verið stundir- eins og þegar ég fann leið til að 

hjálpa kennara að koma af stað skemmtilegu verkefni, eða eins og 

þegar ég fylgdist með skólaliðinu komast í úrslit í ræðukeppni- 

þegar ég er hamingjusamur. Það eru ekki margir sem vita hversu 

mikið ég legg í það að gera góða hluti, en ég veit það (Marshall og 

Hooley, 2006, bls. 1). 

Þessi stutta lýsing á degi aðstoðarskólastjóra kemur heim og saman við það 

sem Muijs og Harris (2003) koma fram með, en það er að nýlegar 

rannsóknir benda á að hlutverk aðstoðarskólastjóra sé að halda skólanum í 

sama farinu og hann hefur verið í, í stað þess að byggja hann upp og stuðla 

að skólaþróun, sem er samt svo mikilvægt fyrir þá að taka þátt í, eins og 

fram hefur komið hér að ofan. Hobson, Brown, Ashby, Keys, Sharp, og 

Benefield (2003) hafa einnig fjallað um hlutverk aðstoðarskólastjóra og hafa 

komist að sambærilegri niðurstöðu, það er að segja að verkefnin séu 

óþrjótandi og álagið mikið. Þau segja einnig að erfið starfsmannamál séu 

það sem aðstoðarskólastjórar finnast erfiðast að eiga við. 

Verkefni aðstoðarskólastjóra eru afar fjölbreytt eins og fram hefur komið 

hér að ofan. Samkvæmt rannsókn Weller og Weller (2002) sem gerð var á 

starfi hjá hundrað aðstoðarskólastjórum í Bandaríkjunum, sem koma ýmist 

úr þéttbýli, dreifbýli og úthverfum, kom í ljós að 77% svarenda sögðu að 

agamál og mæting nemenda væri helsta hlutverk þeirra og 13% svarenda 

sögðu að það væri að sinna kennsluþróun og námsáætlunum. Í þeim skólum 

þar sem voru fleiri en einn aðstoðarskólastjóri skiptist hlutverk þeirra á milli 

þess að sjá um agamál og mætingu á meðan hinn sinnti námskrárvinnu, 

starfsþjálfun eða kennslu. Þau hafa einnig tekið saman lista yfir það sem 

aðstoðarskólastjórar gera í sínum tíma og þar kemur fram að stærsti hluti 

þeirra fer í að hafa umsjón með nemendum og skýrslugerðir: 

 Hafa umsjón með nemendum (98%). 
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 Klára reglubundnar skýrslur, sjá um að stefnum og lögum sé sinnt 

auk þess sem þeir  og semja beiðnir um styrki (92%). 

 Taka þátt í vali á kennurum, deildarstjóra og aðstoðarskólastjórum 

(87%). 

 Sjá um að meta frammistöðu kennara og starfsfólks og veita 

aðstoð við úrbætur (78%). 

 Samhæfa starfsþróun starfsmanna (62%). 

 Búa til stundaskrár (57%). 

 Taka á móti kennaranemum og koma þeim fyrir hjá kennurum 

(52%). 

 Undirbúa fjárhagsáætlun skólans (7%). 

 Starfa sem tengiliður skólans við nærsamfélagið og stofnanir (5%). 

Það er því ljóst samkvæmt þessum niðurstöðum að stærsti hluti 

aðstoðarskólastjóra fer í umsjón með nemendum, svo sem að leysa úr 

agamálum, sjá um skýrslugerð og pappírsvinnu og koma að 

starfsmannaráðningum, auk þess að vera stuðningur og veita leiðsögn við 

starfsmenn. En vinna við fjárhagsáætlun er ekki mikið inn á þeirra verksviði. 

Hobson, Brown, Ashby, Keys og Benefield (2003) fjalla einnig um 

starfsmannamál og tala um að mikill tími stjórnenda fari í að sinna 

starfsmönnum og veita þeim leiðsögn  

Marshall og Hooley (2006) tala um að þegar kemur að starfi 

aðstoðarskólastjóra þá sé oft litið á það starf sem óspennandi hlutverki. 

Segja þeir að aðstoðarskólastjórinn sé oft „sá sem sinnir agamálum” og sé 

þess vegna oft neðarlega í metorðastiganum. Þeir hafi einnig sjaldan 

samfellda og vel skilgreinda starfslýsingu eða ákveðnar leiðir til að meta 

árangur af verkum sínum. Þeir telja að margbreytileiki í hlutverki 

aðstoðarskólastjóra geti haft þau áhrif að aðstoðarskólastjórar finni fyrir 

minni starfsánægju og jafnvel tilfinningalegri vanlíðan. Mujis og Haris (2003) 

benda á að aðstoðarskólastjórar vilji taka meiri ábyrgð, fá skýrari 

verklýsingu og auka þannig forystuhlutverk sitt. Þeir vilji vera virkari og taka 

meiri þátt í almennri skipulagningu og stefnumörkun ásamt því að koma 

meira að starfsmannamálum. Þá benda þeir einnig á að rannsóknir hafi sýnt 

fram á að fái aðstoðarskólastjórar að taka meiri ábyrgð og sinna meiri 

stjórnun, þá aukist starfsánægja þeirra. Undir þetta taka Marshall og Hooley 

(2006) en þeir tala um að aðstoðarskólastjórar séu oft ekki ánægðir með að 

fá ekki að njóta sín í ákveðnum fyrirframskilgreindum verkefnum þar sem 

tími þeirra fer að mestu í að leysa agavandamál og aðstoða kennara með 

nemendur. Þeir segja að um leið og aðstoðarskólastjórar fái að njóta sín á 
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ákveðnu sviði svo sem eins og að þróa skólastefnu eða námskrá fari þeim að 

líða betur og finnist þeir hafa meiri tilgang í sínu starfi.  

Gold og Evans (2002) hafa skoðað starf millistjórnenda og má skilgreina 

aðstoðarskólastjóra sem millistjórnanda þar sem þeirra staða er á milli 

skólastjóra og starfsmanna. Þeir líkja starfi millistjórnandans við leikinn 

„Pigge in the middle“. Sá leikur byggir á því að þrír leikmenn eru á vellinum, 

tveir á móti hvor öðrum og einn í miðjunni. Bolta er kastað á milli og sá sem 

er í miðjunni, grísinn, á að ná honum. Þeir sem eru á sitt hvorum endanum 

má þá líkja við undirmenn og yfirmenn og sá sem er í miðjunni er þá 

aðstoðarskólastjórinn og hans hlutverk er að reyna að hafa hendur á því 

sem gengur á milli. Það má því segja að starf aðstoðarskólastjóra geti orðið 

að fyrrnefndum leik ef viðkomandi lætur aðra ráða för og lætur 

samstarfsfólk komast upp með slíka framkomu. Það af hafa nóg fyrir stafni 

og vera allt í öllu getur virkað sem ógn fyrir viðkomandi. 

Wise (2001) segir að í gegnum árin þá hafi álag á millistjórnendur aukist 

til muna í skólakerfinu og verkefnum fjölgað til muna. Það er í samræmi við 

rannsókn Sigfúsar Grétarssonar (2010) á starfi þeirra, en þar kemur fram að 

sá fjöldi verkefna sem þeim er ætlað að sinna sé það mikill að þeir komist 

ekki alltaf yfir þau. Þetta rímar við rannsókn sem Sigurlína Davíðsdóttir, 

Guðný Guðbjörnsdóttir, Anna Kristín Sigurðardóttir, Arna H. Jónsdóttir, 

Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttur (2012) 

gerðu um áhrif efnahagshrunsins á starf skólastjórnenda. Í þeirri rannsókn 

kemur fram að stjórnendum hafi fækkað og verkefnum því fjölgað á þá sem 

fyrir eru. Skólastjórafélagið hefur einnig fjallað um breytt hlutverk 

skólastjórnenda: 

Starfsumhverfi stjórnenda í grunnskólum hefur breyst verulega á 

síðasta áratug hvað varðar stjórnun og skipulag og faglega forystu. 

Ástæður breytinganna eru einkum breytt lagaumhverfi, ný 

Aðalnámskrá grunnskóla og innleiðing hennar, skóli án aðgreiningar 

og aukin samvinna við alla hagsmunaaðila sem koma að 

skólastarfinu. Aukinna áhrifa bæði stjórnsýslu- og upplýsingalaga 

gætir í verulegum mæli í starfi skólastjórnenda (Kennarasamband 

Íslands, 2013). 

Það er því ljóst að álag á skólastjórnendum er orðið mikið eins og Anna Þóra 

Baldursdóttir (2003) hefur bent á, hún hefur skoðað álag í starfi 

skólastjórnenda og komst að þeirri niðurstöðu að tímaskortur og álag vegna 

þess valdi þeim vanlíðan. 

Þegar staða aðstoðarskólastjóra er skoðað og borin saman við stöðu 

skólastjóra þar sem báðir eru í stjórnendahlutverki, eru þeir ekki á sama 
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stað í valdapíramítanum og hafa aðstoðarskólastjórar ekki sömu skyldur og 

skólastjórar. Ekki er ekki litið á aðstoðarskólastjóra á sama hátt og 

skólastjóra, af undirmönnum og þurfa þeir því að takast á við ólíkar 

áskoranir í stjórnuninni (Shoho, Barnett og Tooms, 2012).  

 Samantekt 2.7.1

Hér að ofan hefur verið fjallað um ýmsa þá þætti er snúa að hlutverki 

aðstoðarskólastjóra og er ljóst að hlutverk þeirra er afar viðamikið og 

margbreytilegt. Samkvæmt erindisbréfi Akureyrarbæjar og þeim 

starfslýsingum sem koma fram að ofan, kemur aðstoðarskólastjórinn svo til 

að öllu er viðkemur skólanum á einn eða annan hátt. Allt frá því að leysa úr 

agamálum sem upp koma, í það að búa til stundaskrá, sjá um móttöku 

kennaranema yfir í mannaráðningar og þar fram eftir götunum  

Í stjórnunarfræðunum er fjallað um hugtökin stjórnun og forysta. Starf 

aðstoðarskólastjóra er stjórnunarstarf þar sem dagleg stjórnun skólans er í 

hans höndum ásamt öðrum stjórnendum, það fer síðan eftir einstaklingnum 

hversu mikla forystu hann nær að veita og hvernig honum tekst til með að 

fá fólk á bak við sig. Sergiovanni (2009) talar um að það að fá starfsmenn 

með sér í lið sé mikilvægur þáttur til að geta talist leiðtogi og segir jafnframt 

að til þess að það gangi sé gott að dreifa valdi og forystu til fleiri 

starfsmanna. Það er mikilvægt að aðstoðarskólastjórinn ásamt öðrum 

stjórnendum byggi upp sameiginleg markmið hjá hópnum og ýti undir virkni 

starfsmanna svo sem með hvatningu og viðurkenningu. Þannig næst betri 

virkni og ánægja í starfsmannahópnum. Hluti af starfi aðstoðarskólastjóra er 

enn fremur að byggja upp faglegt námssamfélag, veita faglega forystu og 

sinna kennslufræðilegri leiðsögn. Þeir þurfa að vera í fararbroddi við að 

skapa sameiginlega sýn á starf skólans og byggja upp liðsheild. Mikilvægt er 

að þeir deili verkefnum og ábyrgð í þessu sem öðru.  

Hlutverk aðstoðarskólastjóra er oft óljóst, ekki nægjanlega afmarkað og 

ekki nógu vel skilgreint. Verkefnin sem þeir sinna eru afar fjölbreytt og 

almennt er enginn einn dagur eins hjá þeim. 

Til þess að geta sinnt öllu því sem starf aðstoðarskólastjórnenda krefst, 

þarf viðkomandi að búa yfir ákveðnum kostum eins og að vera 

úrræðagóður, heiðarlegur og traustur. Hann þarf að hafa góða yfirsýn og 

einbeitingu, geta tekið gagnrýni og haft skoðanaskipti við samstarfsmenn. 

Aðstoðarskólastjóri þarf að hafa sín lífsgildi á hreinu. Þegar hann ræður sig 

til starfa þarf hann að vera búinn að skoða fyrir hvað hann stendur. Hann 

þarf einnig að geta skilgreint hlutverk sitt, skilgreint í hverju hann er góður 

og hvernig samskiptarflöt hann vilji hafa við starfsmenn sína. Hann þarf að 
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njóta virðingar samstarfsmanna því ef hún er ekki til staðar gætu 

starfsmenn unnið gegn stjórnandanum, jafnvel ómeðvitað.  

Góður stjórnandi er sá sem að getur laðað að sér gott starfsfólk sem í 

sameiningu stefnir að farsælu skólastarfi sem kemur þá nemendum til góða 

og veitir þeim betri möguleika í sinni skólagöngu. Mikilvægt er að 

aðstoðarskólastjóri hlusti á starfsmenn og nái að uppfylla félags-, 

tilfinninga- og efnislegar þarfir þeirra og deili ákvarðanatöku. Til þess að 

auka líkur á gæðum skólastarfsins þurfa skólastjórnendur að setja skýran 

faglegan ramma um skólastarfið sem felst í sameiginlegri menningu, sýn og 

stefnu sem byggð er á trausti, virðingu og sameiginlegum gildum. 

Stjórnendur þurfa því að vera í fararbroddi við að skapa sameiginlega sýn á 

starf skólans og byggja upp liðsheild, deila hugsjónum sínum, gildum og 

skilningi  

Starfsumhverfi skólastjórnenda er oft flókið, félagslegir, lagalegir, 

efnahagslegir, pólitískir, lýðræðislegir og tæknilegir þættir hafa hugsanlega 

mikil áhrif á skóla en áhrif slíkra almennra umhverfisþátta eru alls ekki skýr 

Þar af leiðandi er stjórnandi oft bundinn af utanaðkomandi áhrifum og á því 

oft erfitt um vik við að koma til móts við þarfir hvers og eins starfsmann, 

þótt hann vildi það gjarnan.  

Starfsvið aðstoðarskólastjóra er afar breytt og þurfa þeir að sinna 

mörgum ólíkum verkum í sínu starfi. Þeir vinna mjög náið með 

skólastjóranum en koma að svo til öllum málum í skólanum.  

Nemendavandamál svo sem agamál, eru þau verkefni sem taka lengsta tíma 

hjá þeim eða um 98%. Einnig fer stór hluti tíma þeirra í skýrslugerð eða um 

92%, starfsmannamál 87% og að sjá til þess að skóladagurinn gangi vel fyrir 

sig. Það er því ljóst að hlutverk aðstoðarskólastjóra er afar fjölbreytt og 

viðamikið. 
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3 Rannsóknin 

Markmið þessarar rannsóknar er skoða hvert hlutverk aðstoðarskólastjóra í 

grunnskólum á íslandi sé í raun og veru og fá innsýn inn í dagleg störf þeirra. 

Er samræmi í því sem þeir gera dags daglega og starfslýsingum sem settar 

eru fram um þeirra hlutverk? Rannsóknaraðferðin er eigindleg, en tekin 

voru viðtöl við átta aðstoðarskólastjóra í jafnmörgum skólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Rannsóknarspurningin er: Hvert er hlutverk 

aðstoðarskólastjóra í grunnskólum á Íslandi? 

Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknaraðferð og framkvæmd 

rannsóknarinnar. Gerð verður grein fyrir vali á viðmælendum, greiningu 

gagna og úrvinnslu. Þá verður rætt um siðferðileg álitaefni og réttmæti 

rannsóknarinnar  

 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Valið var að nota eigindlega aðferðafræði (e. qualitative research) þar sem 

að sú aðferðafræði er oftast notuð til að skoða veruleika sem lítur að 

persónulegri upplifun og reynslu einstaklinga, það er að segja að skilja 

mannleg fyrirbæri, samskipti manna og upplifun þeirra á ýmsum atburðum 

(Lichtman, 2009).  

Í eigindlegri aðferðafræði felst það að setja sig inn í umhverfi og 

hugarheim þeirra sem rannsóknin beinist að og reynt að skilja þeirra 

upplifun á starf sitt og umhverfi. Eigindleg aðferðafræði auðveldar einnig 

leit að einstaklingsbundnu munstri og mæla má ýmiskonar hugtök eins og 

ánægju, sjálfsmynd, bjartsýni o.fl. sem erfitt væri að mæla með tölfræði 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Samkvæmt Silverman (2013) þá einbeita 

eigindlegar rannsóknir sér að því að skilja þá merkingu sem fólk leggur í líf 

sitt og aðstæður. Með þessari rannsóknaraðferð eru hlutirnir skoðaðir í 

samhengi fremur en einangrað. Áhersla er lögð á þá merkingu sem fólk 

leggur í gjörðir sínar og annarra. Rannsóknasniðið er alltaf að þróast með 

rannsókninni. Silverman leggur ennfremur áherslu á að rannsakandinn þurfi 

að vera næmur fyrir hlutverki sínu og áhrifum sínum á rannsóknina. 

Fræðimenn takast oft á um hvaða aðferðarfræði skuli nota en það sem 

eigindlegar rannsóknir hafa fram yfir aðrar rannsóknaraðferðir er að þær 

sýna oft fram á dýpri skilningi á aðstæðunum, hlutirnir eru skoðaðir í 
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eðlilegu umhverfi og í tímaröð atburða (Sigríður Halldórsdóttir og Kristján 

Kristjánsson, 2003). 

Í eigindlegum rannsóknum eru til mörg rannsóknarsnið og margar 

aðferðir sem henta ólíkum verkefnum. Rannsakandinn sníður rannsóknina 

eftir ákveðinni hefð eftir því hvaða snið hann velur og það snið segir til um 

meginskipulag og meginþætti rannsóknar. Við veljum okkur rannsóknarsnið 

með tilliti til þess hvað við viljum fá fram í rannsókninni, hvað við erum að 

rannsaka og hvernig við ætlum að setja það fram (Lichtman,2009). Helstu 

rannsóknarsnið eigindlegra rannsókna eru: etnografía, grunduð kenning, 

fyrirbærafræðileg nálgun, tilviksrannsóknir, samþætting eigindlegra og 

megindlegra aðferða, feminísk nálgun og almenn nálgun (Lichtman,2009). Í 

þessari rannsókn er stuðst við fyrirbærafræði, en þá reyna rannsakendur að 

skilja tiltekin fyrirbæri út frá reynslu viðmælanda. Mikilvægt er að aðgreina 

eigin sjónarmið og hugsanir og hafa sína afstöðu í huga þegar gögnin eru 

greind (Lichtman, 2009). 

Í þessari rannsókn verða tekin hálfopin viðtöl (e. semi-structured/guided 

interview) við viðmælendur en Helga Jónsdóttir (2003) segir að mikil 

fjölbreytni einkenni viðtöl sem aðferð við gagnasöfnun, að þau geti ýmist 

verið stöðluð eða óstöðluð. Þá er viðtalsrammi hafður til hliðsjónar, til þess 

að fá svör við ákveðnum þemum og spurningum frá öllum viðmælendum, 

en hægt er að breyta spurningum eftir því sem þörf krefur og er þetta snið 

mikið notað í menntunarfræðum (Lichtman, 2009). 

3.2 Undirbúningur, gagnaöflun, og framkvæmd  

Undirbúningur fyrir rannsóknina hófst í ágúst 2013 með lestri á fræðiefni 

sem tengdist viðfangsefninu, s.s. efni sem tengist hlutverki skólastjóra og 

aðstoðarskólastjóra, rannsóknir á hlutverki þeirra, starfslýsingar og 

erindisbréf. Einnig var kafað í efni er tengist stjórnun og forystu og fleiri 

þáttum er lúta að stjórnun menntastofnana.  

Áður en söfnun gagna hófst var haft samband við átta 

aðstoðarskólastjóra og þeir beðnir um að taka þátt í þessari rannsókn. 

Ákveðið var að hafa þá alla í sama fræðsluumdæminu og var valið að hafa 

það Reykjavík. Haft var samband við væntanlega þátttakendur með 

tölvupósti þar sem þeim var gerð grein fyrir tilgangi hennar og leitað eftir 

þátttöku þeirra. Viðtölin fóru fram á skrifstofu viðmælenda og tóku þau um 

það bil 45-60 mínútur. Í upphafi viðtals var þátttakendum afhent 

kynningarblað með helstu upplýsingum um rannsóknina þar sem komu 

fram meðal annars tilgangur hennar, rannsóknaraðferð og upplýsingar um 
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trúnað og þagmælsku. Einnig skrifuðu þátttakendur undir upplýst samþykki. 

Öll viðtölin voru hljóðrituð og síðan afrituð.  

Úrtakið sem notað var er svokallað hentugleikaúrtak (e. convenience 

sampling), sem veitir bestu upplýsingar og hentar markmiðum 

rannsóknarinnar (Flick, 2006). Notaður var eins og áður sagði hálfopinn 

viðtalsrammi (sjá viðauki 1), ákveðnar spurningar voru lagðar fyrir alla 

þátttakendur. Lichtman (2009) bendir á að í opnum viðtölum skipti miklu 

máli að vera með opnar spurningar og bendir á mikilvægi þess að 

viðmælanda líði vel í viðtalinu. Það er mikilvægt að byrja á því að spyrja 

mjög vítt eins og „segðu mér aðeins frá sjálfri þér.“ Það þarf að opna vel 

áður en eiginlegt viðtal byrjar og ná allri spennu og stressi úr viðmælanda 

og úr rannsakanda þannig að báðir séu rólegir og að viðtalið verði yfirvegað 

og þægilegt, leiða viðmælanda áfram á rólegu nótunum. Í lokin er síðan 

spurt hvort viðmælandi hafi einhverju við að bæta og þá koma oft fram 

atriði sem eru algjörlega ómissandi þegar viðtalið er skoðað í heild sinni. 

Hún leggur áherslu á mikilvægi þess að þakka fyrir sig við lok viðtalsins og 

skrifa hjá sér eða tala inn á upptökutæki hugleiðingar eftir viðtalið. Þá er allt 

í fersku minni og það er mjög mikilvægt að skrá hjá sér athugasemdir og 

vangaveltur strax því annars vill það verða svo að mikilvæg atriði gleymast 

(Lichtman, 2009). 

Viðmælendum var öllum gefin önnur nöfn sem og skólinn sem þau starfa 

við.  

Tafla 1.  Nöfn og skólar viðmælenda 

Aðstoðarskólastjóri Skóli Staðsetning Upplýsingar 

Helga Rún 

Magnúsdóttir 

Sjávarskóli Reykjavík Meðalstór, 

rótgróinn skóli. 

Frekar langur 

starfsaldur sem 

kennari og 7 ár sem 

aðstoðarskólastjóri. 

Karl Gunnar 

Helgason 

Vinaskóli Reykjavík Stór og rótgróinn 

skóli. Frekar langur 

starfsaldur sem 

kennari og 7 ár sem 

aðstoðarskólastjóri 

Gestur Jónsson Sumarskóli Reykjavík Meðalstór, nýlegur 

skóli. Mjög stuttur 
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starfsaldur í 

kennslu og 5 ár 

sem 

aðstoðarskólastjóri 

Ómar Stefánsson Vorskóli Reykjavík 

 

 

Stór og rótgróinn 

skóli. Mjög langur 

starfsaldur sem 

kennari og núna 4 

ár sem 

aðstoðarskólastjóri 

Sigrún Jónsdóttir Bæjarskóli Reykjavík Stór og rótgróinn 

skóli. Ekki mjög 

langur starfsaldur 

sem kennari og 3 ár 

aðstoðarskólastjóri. 

Trausti Einarsson Borgarskóli Reykjavík Mjög stór og 

rótgróinn skóli. 

Mjög langur 

starfsaldur, fyrst í 

kennslu og 20 ár í 

stjórnun. 

Stefanía 

Sigurðardóttir 

Æskuskóli Reykjavík Meðalstór skóli, 

orðinn frekar 

rótgróinn. Langur 

starfsaldur,fyrst í 

kennslu og svo 11 

ár í stjórnun. 

Ragnheiður 

Guðmundsdóttir 

Múlaskóli Reykjavík Frekar lítill, 

rótgróinn skóli, 

frekar langur 

starfsaldur, fyrst 

kennari, síðar milli-

stjórnandi og nú 

búin að vera 10 ár 

sem 

aðstoðarskólastjóri. 
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Viðtalsramminn sem stuðst var við var gerður með það í huga að fá sem 

ítarlegustu upplýsingar um starf aðstoðarskólastjóra og hlutverk þeirra 

innan skólans. Rannsakandi styðst við fyrirframgerðan spurningaramma þar 

sem viðmælandi er leiddur í gegnum viðtalið en er samt sem áður ekki 

hindraður í sínum svörum þ.e hann hefur tækifæri til að svara frá eigin 

brjósti og ræða hlutina útfyrir efnið (Kvale og Brinkmann, 2009). 

3.3 Greining gagna og úrvinnsla þeirra  

Gagnagreining hefst oft strax á söfnunarstiginu og getur því haft áhrif á 

hvaða gögnum er safnað á síðari stigum (Flick, 2006). Þessar aðferðir henta 

mun betur en megindleg aðferðafræði sem leggur áherslu á að greina 

atburði utan frá með spurningalistum og talningu. Eigindleg aðferðafræði 

gefur rannsakanda tækifæri til að nálgast rannsóknarefnið innan frá og 

öðlast um leið dýpri skilning á þeim veruleika sem verið er að rannsaka 

(Flick, 2006). 

Í vinnu við greiningu ganga í þessari rannsókn fór greiningin fram 

samhliða gagnaöflun. Viðtölin voru afrituð strax að loknu viðtali. Unnið var 

samkvæmt merkingargreiningu Kvale (1996) um greiningu gagna en hann 

gerir grein fyrir fimm mögulegum aðferðum í því skyni; samþjöppun, 

flokkun, söguskoðun, túlkun og greiningu í sérstöku augnamiði. Notuð var 

samþjöppun við greiningu gagna sem felur í sér að rannsakandi leitar að 

meginþáttum í viðtölunum, greinir þætti sem ganga í gegnum gögnin 

ályktanir síðan dregnar fram um merkingu þeirra. Síðan mun heildarmynd 

verða dregin fram af hverjum þætti, allar niðurstöður bornar saman og 

ályktanir dregnar af þeim. 

3.4 Réttmæti 

Þegar rannsókn sem þessi er unnin er mikilvægt að gögnin séu góð. Til að 

meta hvort þau séu góð þarf að hafa tvö hugtök í huga þ.e réttmæti og 

áreiðanleika. Þessi hugtök eru nokkurskonar mælikvarði á gæði 

rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Sigríður Halldórsdóttir (2013) segir að réttmæti (e. validity) sé mælikvarði á 

sannleika eða nákvæmni fullyrðingar. Hún segir einnig að það sé mikilvægt 

að rannsakendur geri sér grein fyrir mikilvægi réttmætis í rannsóknum, það 

er að segja að réttmæti og trúverðugleiki er eitt af því mikilvægasta sem 

þeir þurfa að hafa í huga við framkvæmd rannsóknarinnar. Kvale (1996) 

talar um að réttmæti í rannsóknum segi til um hvort rannsóknin sýni það 
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sem henni er ætlað og áreiðanleikinn vísi til þess samræmis sem er í 

rannsóknarniðurstöðum.  

Þegar hugað er að réttmæti rannsóknarinnar er mikilvægt að hafa í huga 

að eitt af því sem getur ógnað réttmæti rannsóknarinnar er ef rannsakandi 

er of tengdur rannsóknarefni sínu. Sigurlína Davíðsdóttir (2003) segir að 

eigindlegir rannsakendur, telji að ekki sé hægt að tryggja hlutleysi því 

rannsakandinn komi alltaf inn með fyrirframgefnar hugmyndir og það verði 

að taka með í reikninginn frá upphafi þegar hugað er að réttmæti 

rannsóknarinnar. Í þessari rannsókn mun rannsakandi gæta þess að láta 

ekki eigin skoðanir og viðhorf koma fram í niðurstöðum og túlkun gagna. 

3.5 Siðferðileg atriði 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var farið eftir þeim reglum sem gilda í 

fræðilegum rannsóknum. Nafni skóla og viðmælenda var breytt til að ekki 

verði hægt að rekja og segja til um hvaða skóla er fjallað. Þátttakan var 

engum skilyrðum háð og var valfrjáls. Þátttakendur voru upplýstir bæði 

bréflega og munnlega um hver væri tilgangur rannsóknarinnar og á hvern 

hátt yrði unnið með gögn. Öllum gögnum var eytt þegar unnið hafði verið úr 

þeim. 
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4 Niðurstöður  

Í eftirfarandi kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar sem er 

byggð á viðtölum við átta aðstoðarskólastjóra. Greint verður frá helstu 

þemum sem fram koma um hlutverk þeirra og störf. Niðurstöðukaflanum er 

skipt niður í sex undirkafla sem allir tengjast hlutverki aðstoðarskólastjóra. Í 

þessum köflum er greint er frá þeim þemum sem viðtölin leiddu í ljós. 

Meginþemum voru um fjölbreytileika hlutverksins, ástæðu fyrir starfsvali, 

aðkomu að starfsmannamálum, kennslufræðilega ráðgjöf, dreifða forystu 

og faglegt námssamfélag 

4.1 Fjölbreytileiki hlutverksins 

Stjórnunarhlutverk aðstoðarskólastjóra getur verið misjafnt eftir skólum. Í 

viðtölunum kom fram hjá öllum viðmælendum mínum að verkefnin sem 

þeir taka að sér eru afar fjölbreytt og margvísleg. Allir 

aðstoðarskólastjórarnir tala um að kennarar sendi nemendur mikið til þeirra 

vegna agamála og fari því mikill tími í að vinna úr þeim málum þar sem þau 

geti oft verið snúin. Einnig fer mikill tími í starfsmannamál, fundarsetu, 

skýrslugerð, skráningar og almennt utanumhald um starfið. Þeir tala allir um 

hin „ósýnilegu störf“ þar sem þeir eyða oft miklum tíma í að vinna að 

verkefnum sem séu ekki sýnileg öðrum. Í frásögn aðstoðarskólastjóranna 

kemur fram að oft viti þeir hreinlega ekki í hvað tíminn fari hjá þeim eins og 

Ragnheiður Guðmundsdóttir aðstoðarskólastjóri Múlaskóla segir: 

Stundum veit maður ekki í hvað tíminn er að fara, það er nú bara 

svo einfalt. Eins og í dag, hvað er ég búin að vera að gera í dag? 

Maður bara veltir því fyrir sér. Þetta er náttúrulega mikið at, það 

sem kannski skortir oft er að geta setið bara kyrr og klárað það sem 

maður er byrjaður á.  

Hún sagði enn fremur að dagarnir væru nú aldrei eins, og dagurinn í dag 

væri til dæmis gjörólíkur deginum á undan. Gestur Jónsson 

aðstoðarskólastjóri Sumarskóla lýsti því þannig að stundum í vikulok viti 

hann ekki alltaf í hvað vikan hafi farið: „... sumir dagar renna smurt á meðan 

aðrir taka meira á.“ 
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Ragnheiður talar um að sem aðstoðarskólastjóri sitji hún mikið alls kyns 

fundi, bæði með foreldrum, nemendum og með kennurum. Hún segir það 

oftast vera í hennar verkahring að stýra öllum kennarafundum og 

teymisfundum. Hún kemur einnig inn á agamál, það sér stór hluti af hennar 

starfi að taka þau mál að sér. Sömu sögu hefur Helga Rún Magnúsdóttir, 

aðstoðarskólastjóri Sjávarskóla að segja og segir að suma daga geri hún lítið 

annað en að tala við starfsfólk eða vera með það eða nemendur vegna 

agamála.  

Aðstoðarskólastjórarnir eru sammála um að verkefnin koma oft í 

bylgjum og sumir dagar séu erfiðari en aðrir. Sum mál geti tekið heilu 

dagana. Karl Gunnar Helgason aðstoðarskólastjóri Vinaskóla, segir að þegar 

þannig mál koma upp þá verði að ýta öllu öðru til hliðar:  

þá ýtir maður kannski öðru til hliðar. Maður svona forgangsraðar því  

svona „akut mál“, þau eru bara tekin inn strax. Það er alltaf, það er 

rosalegt, rosaleg vinna í kringum það, en, en sú vinna skilar sér 

margfalt til baka. 

Allir tala þeir um mikilvægi þess að geta forgangsraðað og stundum sé 

nauðsynlegt eins og Karl Gunnar kom inná, að kasta frá sér verkefnum til 

þess að grípa inn í mál sem koma upp. Sigrún Jónsdóttir aðstoðarskólastjóri 

Bæjarskóla og Gestur Jónsson tala um að sveigjanleiki sé mikilvægur og oft 

þurfi þau að vera viðbúin að taka að sér flókin verkefni án nokkurs fyrirvara 

Sigrún líkt og Gestur segir að hennar hlutverk sé að sjá meira um alhliða 

utanumhald skólans og daglegt skipulag, annarskil, uppákomur sem eru á 

dagskrá skólans og þess háttar. Gestur líkir starfinu við vél sem þarf að rúlla: 

„... láta þessa vél einhvern veginn rúlla. Þó að þetta sé lítill skóli þá þarf 

maður einhvern veginn alltaf að vera vakandi fyrir hverju einasta barni.“ 

Allir aðstoðarskólastjórarnir eiga það sameiginlegt að þeir byrja alltaf 

daginn á að taka stöðuna í húsinu eins og einn orðaði það. Fyrsti 

klukkutíminn hjá þeim öllum fer í að manna forföll þannig að allir fái 

kennslu. Trausti og Ómar tala um að þessi þáttur í starfinu væri ekki 

skemmtilegur en sögðu að sem betur fer gengi þetta yfirleitt vel. Í tveimur 

skólum eru skrifstofustjórar sem aðstoða við þessa vinnu. Eins og áður sagði 

sitja þeir allir ótalmarga fundi svo sem ýmiskonar teymisfundi, 

nemendaverndarráðsfundi og kennarafundi. Þeir eru sammála um að mikill 

tími fari í að svara tölvupóstum og símtölum bæði frá foreldrum og öðrum. 

Þeir sjá um ýmsar pantanir svo sem námsbækur og önnur aðföng, sjá um 

upplýsingastreymi til starfsmanna og þeirra sem þurfa á þeim að halda. 

Nokkrir þeirra sjá um heimasíðu skólanna, eru tengiliðir við foreldrafélagið 
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og sumir taka að sér teymisstjórn vegna nemenda sem eiga í félagslegum 

eða námslegum erfiðleikum. Þeir eru með í mannaráðningum og 

starfsmannaviðtölum. Trausti Einarsson aðstoðarskólastjóri Borgarskóla 

talar um að verkefnin séu óþrjótandi og afar ólík: 

Ég sé um samstarf við Námsgagnastofnun líka, panta námsefni, 

svara tölvupóstum sem er náttúrulega endalaust verkefni, mikið af 

svoleiðis málum. Síðan hleyp ég í það sem þarf að gera. Ef það 

vantar útigæslu, þá hleyp ég í það, ef það vantar í kennslu þá hleyp 

ég í það, og í vinnu með húsverðinum í sambandi við ýmis mál, 

öryggismál líka. Þannig að starf aðstoðarskólastjóra er mjög 

fjölbreytt. Eftir hádegi... það koma nemendur oft til manns, maður 

er í þessum nemendamálum allan daginn og þá getur maður farið 

að snúa sér að einhverju af þessu sem liggur í bunka á borðinu og 

þarf að fara í gegnum.  

Síðan eru það ýmiskonar árstíðarbundin verkefni sem koma í bylgjum 

svo sem eins og að skipuleggja annirnar, undirbúa annarskipti, próftöflur, 

yfirsetu í prófum. Gera stundatöflur, skipulag um akstur ef það á við, 

undirbúa val fyrir unglingastigið. Einnig sjá þeir um að skipuleggja ýmsa 

viðburði í skólanum til dæmis íþróttadag, nýnemadag, þemaviku og halda 

utan um söngstund í sal. Hlutverk þeirra er ennfremur að halda utan um 

kennaranema sem koma að skólanum og eru tengiliðir þeirra við Háskólann.  

En hvernig er hefðbundinn dagur hjá aðstoðarskólastjórum. Helga Rún 

segir að þeir séu aldrei eins en þeir byrji samt alltaf mjög svipað. Hún byrjar 

alltaf á að taka stöðuna á mætingu, manna þau forföll sem þarf að manna 

og segir að það geti tekið langan tíma. Hún segir að þetta geti skapað streitu 

þar sem að þetta sé stór skóli og oft mörg forföll sem þurfi að manna. Hún 

segir að fyrsti klukkutíminn fari í að koma skólanum í gang. Hún segir að á 

hverjum degi sé hún að sinna einhverjum nemendum en í mismiklu mæli: „í 

dag eru til dæmis búnir að vera 5-6 nemendur hjá mér og ég var að sópa 

þeim síðasta út áður en þú komst." Hún nefnir að það séu nýbúin að vera 

annarskipti þannig að síðustu dagar hafa farið mikið í að aðstoða kennara 

við námsmatið og hitta foreldra sem eru að koma. Dagurinn í dag og gær sé 

búinn að fara í húsnæðismál þar sem skólinn er orðinn of lítill og því hefur 

verið mikið fundarstúss vegna þess. Hún segir að það séu endalaus mál sem 

séu að koma upp: 

Þannig að það eru bara mál sem koma upp dags daglega. Þannig að 

þetta faglega starf sem maður er með á bak við og ætlaði að búa til, 
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maður er að vinna það á hlaupum en seinni part dags getur maður 

farið að demba sér í þetta og svo náttúrulega svara tölvupósti, það 

tekur líka tíma. Ég er að hlaupa í það inn á milli þótt sumir fræðingar 

segi að maður eigi að gera það í lokin en þetta er svona, amstrið er 

að sinna nemendum og í dag er það búið að vera það og huga að 

þessum húsnæðismálum því við eigum að skila skýrslu á morgun, 

þannig að við erum búin að vera að vinna hana inn á milli, ég og 

skólastjórinn. Það vantar aldrei verkefni, það er bara hverju maður á 

að byrja á. 

Karl Gunnar lýsir einum degi í sínu starfi þannig að hann mætir rétt fyrir 

hálf átta og segist finnast það fínt því þá sé ró í skólanum, þannig geti hann 

farið í gegnum tölvupóstinn og afgreitt ýmis mál í rólegheitum. Síðan þarf 

að taka stöðuna í húsinu, manna forföll hjá kennurum. Hann segir að suma 

morgna séu fundir um ýmis mál sem þarf að vinna úr strax. Hann segir þetta 

líka mismunandi eftir því hvaða tími ársins sé, það sé alltaf verið að 

undirbúa eitthvað. Hann segir að það séu að detta inn mál stanslaust allan 

daginn, nemendur að koma, foreldrar að hringja eða kennarar að koma sem 

þurfa aðstoð við að leysa og greiða úr ýmsum flækjum. Hann segist vera 

mikið í því að „redda málum“ stundum vanti einhvern til að hjálpa til í 

kaffisölunni eða mötuneytinu og þá reddi hann því eða finni einhvern í það. 

Hann segist fara í gangavörslu í hádeginu til að vera sýnilegur því krakkarnir 

eru ólíklegri til að gera eitthvað ef hann er á staðnum. Hann segir að 

dagurinn líði almennt svona, hin og þessi verkefni gangi  

Eins og í morgun, þá var ég að hjálpa húsverðinum. Við vorum til 

dæmis að lækka borð hérna og flytja til. Og svo núna þá er 

landlæknisembættið með fund niðri, ég var að skipuleggja það út af 

tannvernd og slíku og svo núna eftir hádegi þá er annar fundur, við 

erum að fara að flokka meira og það koma fulltrúar frá 

gámaþjónustunni og ég þarf líka að undirbúa það að það eru 

smiðjudagar framundan hjá okkur og kennararnir þurfa líka að skila 

inn lýsingu á valgreinum, það er líka sem ég er að vinna í núna sko. 

Já svona rúlla dagarnir bara áfram sko.  

Aðstoðarskólastjórarnir tala um að hlutverk þeirra hafi breyst talsvert 

undanfarin ár, verkefnum sem þeir eiga að sinna hafa aukist til muna. Einnig 

hafa erfiðleikar aukist, svo sem í tengslum við líðan barna. Helga Rún talar 

um þetta og segir: 
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Mér finnst bara síðan ég byrjaði, það er fyrir þessa kreppu okkar og 

hún hefur haft ótrúlega mikið að segja. Mér finnst bara skólafólk, 

kennarar og ... kannski aðallega kennarar og stjórnendur lenda í því, 

að fólk er orðið svo „involverað” í persónulegt líf fólks að það getur 

orðið ofboðslega erfitt og það er erfitt hjá mörgum, ég held að við 

skólafólk gleymum oft hvort öðru, ef það er erfitt í okkar hóp, við 

erum svo mikið að fókusera á börnin, að við gleymum svolítið... 

samstarfsfólkinu.  

Hún veltir fyrir sér hvernig stjórnendur geti stutt við samstarfsfólk sem líður 

illa? Hún bendir á að þau séu alltaf að hugsa um börnin, sem sé vissulega 

þeirra hlutverk, en að þau þurfi líka að hugsa um hvort annað og styðja við 

hvort annað „... og hvernig gerum við það?“ Henni finnst það mikilvægur 

þáttur sem stjórnendur þurfi að huga að „... því mér finnst samfélagið vera 

að kalla á „agressívara“ umhverfi kringum kennara og stjórnendur.” Hún 

talar um að það sé líklega vegna þess að því að fólkinu í samfélaginu líður 

ekki vel, fólk er að missa bílana, húsin. Í skólahverfinu búa til að mynda 

fjölskyldur með 4-5 börn í 2.-3. herbergja íbúðum, eiga varla fyrir mat, 

foreldrar að missa vinnuna og feður jafnvel að flytja til Noregs. Hún segir að 

þetta geti haft áhrif á líðan barna og starfsmanna. Hún telur samt að flestir 

séu ánægðir með skólann þó svo að þau lendi svolítið í að reiðin er tekin út 

á þeim „... þetta er svolítið sem ég veit ekki hvaða þróun er í.“ 

Aðstoðarskólastjórarnir taka undir þessar áhyggjur hjá Helgu Rún og tala 

um að þessi þróun sé ný fyrir þá, upplifa meiri reiði í fólki. Trausti talaði um 

að þráðurinn sé styttri en áður hjá foreldrum og stór hluti af starfinu fari í 

viðtöl við foreldra, ýmist til að sefa þá, upplýsa um eitthvað sem hefur gerst 

eða sætta. Annað sem þeir tala um að hafi breyst undanfarin ár er það að 

skólinn er orðinn opnari fyrir áreiti og minna varinn en áður. Börn farin að 

taka upp kennslustundir á símum og senda á netið „... tæknin að þvælast 

fyrir okkur þótt hún sé með okkur og ég held að skólasamfélagið þurfi að 

huga að þessu sem fyrst.” Þetta eru allt hlutir sem lenda inn á borði 

aðstoðarskólastjóranna og þeir þurfa að leita lausna til að takast á við þessi 

nýju verkefni.  

Aukið álag, fleiri og þyngri verkefni hafa dregið úr þeim tíma sem 

aðstoðarskólastjórarnir hafa í faglegt starf. Stefanía Sigurðardóttir 

aðstoðarskólastjóri Æskuskóla er á því að tíminn fari of mikið í viðtöl, bæði 

við foreldra og nemendur og jafnvel kennara og oft finnst henni dagurinn 

ekki nýtast til frekari vinnu s.s skýrsluvinnu og þróunarvinnu „... við fáum 

ekki nægan tíma í þróunarvinnu, það er það sem ég er svolítið ósátt við.“  
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Allir aðstoðarskólastjórarnir eru á því að þeir vildu hafa meiri tíma í 

faglega starfið og telja of mikinn tíma fara í daglegt amstur og stjórnsýsluna. 

Ómar Stefánsson aðstoðarskólastjóri Vorskóla talar um að hann vildi geta 

sinnt faglega starfinu betur en eins og hjá hinum sé tíminn of knappur, hann 

segist reyna að lesa sér til og móta sér hugmyndir, en það á sér meira stað í 

frítímanum hjá honum, sem geri það að verkum að frítíminn verður fyrir 

vikið miklu minni en hann á að vera: 

Það er borgað fyrir átta tíma starf, þetta eru aldrei átta tímar. Níu 

tímar lágmark og alveg upp í 10, 11, 12 tíma ... ef maður ætlar að 

sinna þessu sæmilega og mér finnst það alveg sorglegt að þetta 

skuli þurfa að vera svona, að vera að vinna 10-12 tíma til að það sé 

eitt starf. Það segir manni að það vantar einhvern mannskap inn í og 

maður nær ekki að sinna því sem maður vildi sinna. 

Hann segir að þetta sé ekki einungis svona hjá stjórnendum, heldur hjá 

öllum sem starfi í skóla, það sé sífellt verið að auka við og bæta við 

verkefnum sem þau eigi að sinna. Ómar telur að þrátt fyrir mikið álag og 

tímaskort þá sé hlutverkið mjög skemmtilegt en hann tekur fram að þetta 

sé ekki starf sem einhver ætti að fara í ef viðkomandi vill einungis slappa af. 

Þegar hlutverk aðstoðarskólastjóra er skoðað og það borið saman við 

hlutverk skólastjórans þá kemur fram hjá viðmælendum mínum að Það sem 

einna helst greinir á milli þeirra er að skólastjórarnir í þessum skólum 

virðast sjá meira um umsýslu, fjármálin, samskipti við menntasvið 

borgarinnar og launamálin. Allir aðstoðarskólastjórarnir segjast samt vera 

inni í allri fjárhagsáætlanagerð og sögðu mikilvægt að vita hvernig staðan 

væri. Gestur Jónsson, Sumarskóla talaði um að hann og skólastjórinn settust 

niður einu sinni í mánuði til að fara yfir fjármálin. Helga Rún segist vera 

meira inn í faglega starfinu og erfiðum nemenda- og starfsmannamálum, á 

meðan skólastjórinn sé meira í fjármálum skólans: 

Það sem hægt er að segja að skiptist alveg á milli er að skólastjórinn 

sér meira og minna um þetta fjármáladæmi. Hann sér um að 

samþykkja reikninga og borga reikninga og vera í sambandi við 

launin,útreikninga á launum og svoleiðis. Ég sem aðstoðarskólastjóri 

er meira í þessu sem faglegur leiðtogi og líka í erfiðustu málunum, 

hvað nemendur og starfsfólk... það eru nú meira nemendur, það 

eru nemendamálin. Það tók ég að mér. 
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Hún segir að þó svo að þau skipti þessu svona á milli sín, þá vinni þau 

þetta mjög mikið saman. Hún sagði enn fremur að þegar um erfið 

nemendamál sé að ræða þá ræði þau saman og leiti lausna og leiða til að 

takast á við þau mál í sameiningu.  

Þrátt fyrir að skilin á milli hlutverka stjórnenda séu eins óljós og raun ber 

vitni þá virðist ekki vera algengt að hafa starfslýsingar yfir störf 

aðstoðarskólastjóranna. Viðtölin leiddu í ljós að í örfáum tilvikum er um 

starfslýsingu að ræða en að henni sé í fæstum tilfellum fylgt eftir það er að 

segja að unnið sé samkvæmt henni. Þeir tala um að starfið sé það fjölbreytt 

að erfitt sé að negla það niður í afmarkaða starfslýsingu á nokkrum 

blaðsíðum. Í þeim skólum þar sem starfslýsingu er að finna, er þó reynt að 

skerpa á þeim reglulega, yfirfara þær og betrumbæta til að hægt sé að 

ramma starfið að einhverju leiti inn þrátt fyrir eins og einn þeirra segir að 

aldrei sé hægt að negla það algjörlega niður.  

Karl Gunnar segir að í hans skóla sé engin starfslýsing heldur vinni hann 

og skólastjórinn mjög náið saman og lítill munur sé á hlutverkum þeirra 

nema hvað að endanleg ábyrgð er alltaf hjá skólastjóranum. Hann segir að 

skólastjórinn veiti honum mikla ábyrgð og frelsi, þeir ráðfæri sig einnig 

mikið hvor við annan og þeir taki alltaf tíma á morgnana áður en skólahald 

hefst í spjall um skólamál og það sem er fyrirhugað þann daginn. Hann 

segist hafa lært mikið af honum sem stjórnenda og telur sig hafa lært meira 

í starfi heldur en í öllu háskólanámi sem hann hefur farið í. Hann talar um að 

í raun sé hans starfslýsingin bara þannig að láta skólann ganga. 

Allir eru aðstoðarskólastjórarnir sammála um að góð samvinna við 

skólastjórann sé mjög mikilvæg þar sem þau vinni mjög náið saman og störf 

þeirra skarst mikið. Stefanía Sigurðardóttir aðstoðarskólastjóri í Æskuskóla 

segir að þar sé ekki nein starfslýsing heldur sé hún næsti yfirmaður við 

skólastjórann og ætti í rauninni að kunna eða gera allt sem hann gerir: 

En ég geri það ekki í rauninni, þannig að það er örugglega svolítið 

öðruvísi ef hann myndi detta úr starfi, þá þyrfti ég að setja mig 

örugglega í hellings verkefni. 

Eins og fram hefur komið er í einhverjum tilvikum um starfslýsingu að ræða. 

Helga Rún segir að það sé starfslýsing í hennar skóla og þegar hún réði sig til 

starfa þá var farið yfir hana, hún fékk blað með upplýsingum hvert hennar 

hlutverk væri. Sá sem samdi það plagg voru þeir sem unnu við skólann 

þegar hún tók við starfinu. Síðan þá er farið reglulega yfir þessar lýsingar á 

hlutverki hennar og annarra stjórnenda í skólanum:  
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Það er stjórnendateymið sem hefur séð um að uppfæra þessi 

hlutverk, ár frá ári, og þá hafði maður um leið eitthvað að segja með 

það, en kannski þegar þú byrjar, þá færðu þetta svolítið upp í 

hendurnar, en svo seinna þegar fer að líða á, þá hefurðu tækifæri til 

að koma þínu að og ég held þetta sé alltaf svolítið fljótandi. Sum 

verkefni eru bara svolítið... allir að taka þátt í og svo skiptum við 

þessu á milli en það þarf samt að vera á hreinu fyrir starfsfólkið svo 

það viti hvert það getur leitað. Svo maður er alla vega með þetta á 

pappír. 

Ragnheiður Guðmundsdóttir segir að hún hafi fengið lista yfir þau störf 

sem fyrirrennari hennar sinnti þegar hún tók við sínu starfi en sá listi sé 

engan veginn tæmandi. Þrátt fyrir að um óljósa verkskiptingu sé að ræða og 

lítið sé um nákvæmar starfslýsingar segja aðstoðarskólastjórarnir að það 

skipti máli að það sé skýrt hvað hver og einn á að gera og ljóst sé hver ber 

ábyrgð á ákveðnum þáttum í skólanum. Það er líka nauðsynlegt fyrir 

kennara og starfsfólk skólans að vita hvert eigi að leita með ákveðin mál og 

þeir eru margir hverjir sammála um að það mætti skerpa betur á því. 

Þrátt fyrir að hlutverk aðstoðarskólastjóra sé oft á tíðum afar fjölbreytt 

og oft illa skilgreint þá líður viðmælendum mínum almennt vel og eru 

sammála því að líðan skipti miklu máli á vinnustað. Trausti talar um að 

starfið sé ekki alltaf einhver „rósadans“ og reyni stundum á. Allir eru 

aðstoðarskólastjórarnir sammála því að þeir læri eitthvað nýtt á hverjum 

degi og að hlutverkið sé almennt mjög skemmtilegt, annars væru þeir ekki í 

þessari vinnu. Sumir tala um að þrátt fyrir að líða vel í starfi þá geti 

vinnudagurinn stundum verið aðeins of langur og það geti verið ákveðinn 

streituvaldur að komast ekki alltaf yfir öll verkefni sem þarf að klára. Sigrún 

er ein af þeim sem upplifir þetta tímaleysi og oft á tíðum óljósa starf sem 

streituvald:  

það er streituvaldur af því maður hefur samvisku og ætlaði að 

reyna að vera búinn að klára einhver verkefni og þau klárast ekki. 

Og það er streituvaldur. Mikið af svona ósýnilegum störfum sem 

sitja eftir og það er svo flókið. 

Í sama streng tekur Gestur, en hann talar um að dagarnir og heilu 

vikurnar fljúgi oft áfram „... án þess að nokkuð sjáist eftir mann og eins og 

engu hafi verið áorkað.“ Hann segir að það sé ofboðslega auðvelt að verða 

„... ófullnægður einhvern veginn af því að manni finnst manni aldrei hafa 

tíma.“ Hann talar um að það sé vont að vera alltaf að klóra í bakkann og ná 
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aldrei að klára hlutina strax. Hann tekur það hins vegar fram að hann sé 

mjög ánægður í starfi og að hann hlakki alltaf til að mæta í vinnuna. Í 

heildina eru aðstoðarskólastjórarnir allir afar ánægðir í starfi og líður 

almennt vel, og segja að þeir hlakka til hvers dags og sjá ekki eftir að hafa 

farið í þetta starf. 

4.2 Tilviljun eða frumkvæði 

Það eru ótal ástæður fyrir starfsvali hjá fólki en hvað er það sem gerir það 

að verkum að fólk velur sér þennan starfsvettvang? Er það áhugi sem stýrir 

því eða einskær tilviljun? Í viðtölunum kemur fram hjá meirihluta 

viðmælenda minna, eða sex af átta, að hlutirnir hafi „atvikast þannig“. Þeir 

segja að þeir hafi ekki ætlað sér í stjórnun heldur ætlað að vera í kennslu. Í 

sumum tilfellum hafi það gerst að fyrirrennari þeirra hafi hætt og því farið á 

leit við þá að þeir tækju þetta starf að sér. Þrátt fyrir að hafa ekki stefnt á 

stjórnunarstarf eru allir viðmælendur mínir nema einn ýmist með M.Ed.- 

próf í stjórnunarfræðum eða eru í stjórnunarnámi. Sigrún, Ómar, Gestur og 

Ragnheiður hafa lokið sinu námi, Karl Gunnar og Trausti eiga ritgerðina eftir 

en hinir segjast vera að taka þetta smátt og smátt með vinnu. Helmingur 

viðmælenda minna fór í námið eftir að hafa byrjað í starfinu. Karl Gunnar 

sagði að hann hafi viljað fá meiri fræðilega þekkingu til að bæta sig í starfi, 

þess vegna hafi hann farið í stjórnunarnámið. Tveir af þeim sem höfðu ekki 

ætlað sér í stjórnun segjast hafa látið tilleiðast og stokkið til þegar leitað var 

til þeirra. Eins og Helga Rún segist ekki hafa hugsað þetta mikið fyrr en 

skólastjórinn hafi komið til hennar og hvatt hana til að sækja um. 

Mér fannst það svolítið spennandi verkefni. Ég kannski hafði svolítið 

verið svona, á þessum tímapunkti hafði ég kannski haft skoðanir á 

hvernig mér fyndist að hlutirnir ættu að vera og eitthvað þess 

háttar. Ég tók að mér einhver verkefni, „ ókei“, ég skal sjá um það 

og svona. Þannig að það eiginlega bara varð þannig. 

Hinir aðstoðarskólastjórarnir tveir völdu þetta að eigin frumkvæði það er 

að segja sóttu um stöður sem losnuðu og voru auglýstar. Gestur talaði um 

að tilviljanir hafi samt ráðið þessu, hann hafi verið handboltaþjálfari og 

þjálfað mikið og verið í margskonar stjórnunarverkefnum og því hafi hann 

talið þetta liggja vel við. Hann talar um að hann hafi fengið áhuga á að læra 

frekar um stjórnun eftir að hann kláraði íþróttakennaranámið, hann sótti 

síðan um stöðu við Sumarskóla þegar stjórnunarnáminu lauk og fékk það 

starf. Ýmsar aðrar ástæður eru nefndar og talar Ómar Stefánsson um að 

áhugi hans á breytingastjórnun hafi gert það að verkum að hann hafi farið í 
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stjórnunarnámið og síðar sótt um stöður í grunnskólum sem 

aðstoðarskólastjóri. Honum hafi fundist ýmislegt að í skólakerfinu og að 

íslenskir kennarar væru ekki alveg nógu vel undirbúnir fyrir starf sitt og vildi 

með þessu geta lagt sitt að mörkum til að breyta og bæta skólastarfið. Karl 

Gunnar talar um að hann hafi ekkert ætlað sér í stjórnun, heldur hafi séð sig 

fyrir sér sem kennara út starfsævina og talaði um gamla kennara sem 

kenndu honum í gamla daga og séð fyrir sér að hann yrði eins og þeir seinna 

á lífsleiðinni. Síðan gerist það að skólastjórinn fer þess á leit við hann að 

taka þetta starf að sér og segist hann hafa látið tilleiðast: 

Já ég kannski var búinn að vera svona með einhverja stjórnenda 

„tendensa“, var búinn að hafa mig mikið frammi í kjarabaráttu 

kennara, og hérna gekk hérna vel í kennslu þó ég segi sjálfur frá, 

náði vel til krakkana og góðri tengingu við foreldrana. Hann sá 

kannski einhverja möguleika í mér þar, skólastjórinn. En ég ítreka að 

ég ætlaði mér aldrei, alls ekki að fara í stjórnun. 

Viðmælendur mínir eru allir sammála um að þegar kemur að 

undirbúningi við að koma sér í nýtt hlutverk innan skólans sé tíma til 

undirbúnings ábótavant og mætti bæta verulega. Allir eiga þessir 

aðstoðarskólastjórar það sameiginlegt að hafa ekki fengið formlegan 

undirbúning undir starfið, heldur var þeim beinlínis hent út í djúpu laugina. 

Eins og Trausti orðar það: „... maður veit ekki mikið í sinn haus þegar maður 

leggur af stað í ferðalagið en síðan slípast þetta til“. Karl Gunnar talar einnig 

um skort á undirbúningi:  

Nei, enginn undirbúningur, var eiginlega bara hent út í djúpu 

laugina, og þá vissi ég í raunin ekkert, jú ég hafði alveg séð hvað 

aðstoðarskólastjórinn hér var að gera, menn vita svona ekki alltaf 

hvað aðstoðarskólastjórar gera, en ég fór í þetta starf því ég vissi 

hvernig minn samstarfsmaður væri, ég vissi að hann yrði frábær 

samstarfsmaður. Þess vegna gerði ég þetta líka. 

Þrátt fyrir litinn sem engan undirbúning töluðu þeir aðstoðarskólastjórar 

sem höfðu farið í framhaldsnám í stjórnunarfræðum að það nám hefði nýst 

þeim vel í starfinu og hinir sem ekki höfðu það nám að baki þegar þeir tóku 

við starfinu, sögðu að reynsla úr skólastarfinu hafi hjálpað þeim að fóta sig í 

nýju hlutverki. Ragnheiður Guðmundsdóttir, aðstoðarskólastjóri Múlaskóla, 

talaði um að fyrri reynsla og stjórnunarnámið hafi komið henni afar vel 

þegar hún tók við sinni stöðu. Hún sagði að í náminu hafi hún kafað 
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heilmikið í fræðin og það hafi verið hennar helsti undirbúningur. Hún segir 

að gott samstarf við skólastjórann og aðra stjórnendur hafi einnig hjálpað 

henni mikið, hún hafi alltaf getað leitað til þeirra um að sem hana hafi 

vantað að vita. Hún segist samt ekki hafa fengið neinn formlegan 

undirbúning: 

Það var kannski enginn formlegur undirbúningur, nema náttúrulega 

bara námið mitt. Sem hjálpar manni heilmikið, bara kannski svona 

hugarfarslega séð, maður veit á hverju maður á von og í hverju er 

svona að standa, varðandi starfsmannastrúktúr. 

Helga Rún segir að þegar hún hafi farið í þetta starf þá hafi hún verið 

kennari í 7. bekk, aðstoðarskólastjórinn sem var á undan henni hafi hætt 

skyndilega um páskaleitið: 

Ég man ekki alveg hvernig það var, en þá er ég bara leyst af einn 

daginn sem kennari, einn daginn er ég kennari og daginn eftir 

aðstoðarskólastjóri, það var undirbúningurinn, enginn 

undirbúningur. En auðvitað þekkti ég til í skólanum og búin að starfa 

þar og vissi ýmislegt sem auðvitað hjálpaði mér mikið. 

Í viðtölunum kom fram að allir aðstoðarskólastjórarnir voru sammála um 

að erfitt væri að vera með ákveðna þjálfun til að takast á við starfið, það sé 

svo fjölbreytt og þeir læri eitthvað nýtt á hverjum degi og segja að enn séu 

að koma upp hlutir sem þeir hafa ekki þurft að takast á við fyrr. Þeir nefna 

til að mynda starfsmannamál, það séu mál sem séu flókin og oft erfið við að 

eiga og reynslan hafi kennt þeim mest þar. 

4.3 Hlutdeild aðstoðarskólastjóra í málefnum starfsmanna 

Starfsmannamál taka alla jafna mikinn tíma stjórnenda á vinnustöðum og er 

skólasamfélagið þar ekki undanskilið. Allir aðstoðarskólastjórarnir tala um 

að þeir komi að starfsmannamálum með einum eða öðrum hætti og eru 

sammála um að starfsmannamál taki drjúgan tíma af vinnudeginum. Þeir 

taka þátt í reglubundnum starfsmannaviðtölum með skólastjóranum. Í 

sumum skólum er því þannig háttað að þeim er skipt upp, það er að segja 

aðstoðarskólastjóri tekur viðtöl með deildarstjóra og skólastjóri með öðrum 

deildarstjóra. „Skipta liði“ eins og einn aðstoðarskólastjórinn orðaði það. Í 

Vorskóla sér Ómar um þá kennara sem eru á miðstiginu og þá sem koma að 

list- og verkgreinum. Hann segir að það komi til af því að hann sé í grunninn 

list- og verkgreinakennari og hafi mun yfirgripsmeiri þekkingu á þeim 
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málum en margur annar: „... mastersverkefnið mitt sneri að kennslufræði 

list- og verkgreina fyrst og fremst, námsstíl og þess háttar og því hef ég 

verið þeirra helsti stuðningsaðili, bæði faglega og alla vega.“ Ragnheiður 

talar um að hún og skólastjórinn skipti starfsmannaviðtölum á milli sín, þá 

eftir styrkleikum þeirra, það er að segja hvor þeirra sé betri að eiga við 

ákveðin mál. Hún segir að það hafi gefið góða raun og allir séu ánægðir með 

það fyrirkomulag. 

Stefanía og Karl Gunnar tala um að kennarar geti valið hvern þeir tali við. 

Stefanía talaði um að sumir kennarar vilji frekar tala við hana og aðrir vildu 

tala við skólastjórann og ráði starfsmenn að mestu við hvern þeir tala. 

Sigrún segir að starfsmannaviðtöl sé mikilvæg tæki til að „taka púlsinn“ og 

mikilvægt að hún sitji þau með skólastjóranum til að vera inni í 

starfsmannamálunum. Hún segir ennfremur að henni finnist það mikilvægt 

að kennarar geti leitað til hennar á milli starfsmannaviðtala og hún sé alltaf 

til viðtals fyrir þá, þurfi þeir á því að halda.  

Þegar kemur að mannaráðningum þá segja viðmælendur mínir að þeir 

séu með í ráðningarferlinu, þeir taka viðtöl við umsækjendur með 

skólastjóranum og vinna síðan saman úr niðurstöðunum og taka svo yfirleitt 

ákvarðanir í sameiningu Þeir telja það mikilvægt sérstaklega þar sem þeir 

koma til með að vinna með viðkomandi. Þeir Karl Gunnar og Gestur sögðu 

að stundum kæmi það fyrir að skólastjórinn sæi einn um viðtölin, en það 

væri afar sjaldan. Síðan hafi það líka komið fyrir að þeir hafi líka verið einir 

þegar skólastjórinn hafi ekki verið við og þurft að ráða kennara eða 

starfsmann strax. Allir voru sammála um að það væri mikilvægt að 

aðstoðarskólastjórinn væri með í þessu ferli og hefði eitthvað um það að 

segja. Helga Rún segir að í Sjávarskóla séu stjórnendur alltaf saman í 

ráðningarviðtölum: 

Ef við erum að ráða fólk, þá tökum við alltaf ráðningarviðtöl saman. 

Förum yfir, greinum fyrst svolítið fólkið, gerum það líka saman. 

Tökum viðtölin saman, og ræðum svo saman eftir það þannig að 

það er alltaf unnið þannig. 

Hún talar um að það gefi betri raun og það að bera sig saman og ræða 

kosti og galla viðkomandi umsækjanda, þannig nái þau oftast að ráða 

hæfasta einstaklinginn. En þrátt fyrir að aðstoðarskólastjórarnir séu alltaf 

með í mannaráðningum og því ferli þá er ábyrgðin á endanum hjá 

skólastjóranum sjálfum.  

Þegar komið er inn á þá eiginleika sem stjórnendur þurfa að búa yfir 

þegar kemur að mannlegum samskiptum og starfsmannamálum og hvaða 
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eiginleika þessir átta aðstoðarskólastjórar telja sig hafa kemur í ljós að allir 

eru þeir sammála því að það að vera góður í mannlegum samskiptum, og 

það að vera góður hlustandi, sé einn af mikilvægustu þáttunum í fari 

skólastjórnenda. Hreinskiptin samskipti, heiðarleiki, virðing og traust eru 

þættir sem verða að vera til staðar til að gott samstarf geti átt sér stað. Það 

er mikilvægt að starfsmenn, kennarar, nemendur og foreldrar geti leitað til 

stjórnenda og rætt málin, sama hvers eðlis þau eru. Allir eru 

aðstoðarskólastjórarnir sammála um að eitt af hlutverkum 

aðstoðarskólastjóra eigi að vera stuðningur við starfsmenn. Helga Rún 

leggur mikla áherslu á að fólk geti leitað til hennar: 

Ef ég horfi á fólkið í kringum mig finnst mér flestir tala um að það sé 

gott að leita til mín og ég held að mannleg samskipti, ég sé ágæt í 

því og ég held að það skipti mestu máli, og mér finnst ég fín í því og 

svo náttúrulega vil ég vera fagleg manneskja, og er meðal annars 

náttúrulega í námi núna. Það er bara til þess að gera mig enn 

sterkari þar.  

Hún talar um að stjórnandi eigi að vera faglegur leiðtogi og þurfi einnig 

að vera góður í mannlegum samskiptum og að hún hefði ekki farið í þetta 

starf nema hún teldi sig góða þar. Gestur Jónsson líkt og aðrir viðmælendur 

mínir leggur áherslu á það í sínu hlutverki að vera jákvæður og vera til 

staðar fyrir starfsmenn og nemendur og vill að starfsmenn geti komið til 

hans og rætt hvað sem er við sig. Hann segist reyna að aðstoða eftir bestu 

getu. Hann segir að hann að hafi ávalt opið inn til sín til þess að starfsfólkið 

finni að það sé velkomið, hann segist vera sýnilegur á göngunum og leggur 

áherslu á að spjalla og tala við börnin og starfsfólkið. Karl Gunnar segir 

samskiptahæfni stjórnenda mjög mikilvæga og eitt aðal lykilatriðið í 

samstarfi og samskiptum við starfsfólk „... það þarf að koma fram við það af 

virðingu og sanngirni en samt að og vera svona leiðtogi.“ Hann nefnir einnig 

mikilvægi þess að byggja upp traust og vera trúverðugur í því sem hann er 

að gera. Hann leggur mikla áherslu á að byggja upp traust á milli sín og 

starfsmanna, traustið sé stærsti hlekkurinn í öllu samstarfi: „... að það sé 

traust á milli þín og allra, þannig virkar skólinn.“ Aðstoðarskólastjórarnir tala 

allir um mikilvægi traust og trúverðugleika í samskiptum við starfsmenn, 

það sé erfitt að byggja upp gott samstarf ef traustið skortir. 

4.4 Kennslufræðileg ráðgjöf og stuðningur við kennara 

Viðmælendur mínir tala um að þeir séu ráðgefandi við starfsmenn og 

kennara en vildu gjarnan hafa meiri tíma í slíka vinnu, það er að segja 



 

58 

faglegt starf. Þeir hafa allir ákveðna sýn á það hvernig skólastarf eigi að vera 

og eru með fastmótaðar hugmyndir um það á hvað þeir vilja helst leggja 

áherslu á í því en telja tímaskort koma í veg fyrir að þeir geti sinnt þessum 

þætti sem skyldi, en leggja samt áherslu á að vera til staðar fyrir kennara og 

starfsmenn. Þeir tala allir um að kennarar geti leitað til þeirra og fengið 

ráðleggingar eða komið til að ræða málin. Þeir nefna allir að þeir hafi dyrnar 

alltaf opnar þannig að kennarar og starfsmenn finni að þeir séu alltaf 

velkomnir inn. Þeir vilja að kennarar geti komið inn til sín hvenær sem þeir 

þurfa til að ræða málin, létta á sér eða fá ráðleggingar eða viðbrögð við 

hugmyndum, hvort sem þeir séu að hugsa um ákveðin verkefni, 

samþættingu eða hvernig best sé að koma til móts við einhvern nemanda. 

Þeir leggja áherslu á að klára málin og vinna úr þeim eins vel og kostur er. 

Segja mikilvægt að hitta kennara aftur eftir ákveðinn tíma frá því að 

samtalið og ráðgjöfin átti sér stað, til að meta hvernig hafi gengið. 

Viðtölin leiddu í ljós að aðstoðarskólastjórarnir vildu allir hafa meiri tíma 

í faglega- og kennslufræðilega ráðgjöf við kennara og tala um að það sé það 

sem þau myndi vilja gera miklu meira af. Sigrún kemur inn á þetta og segir 

að hún sé of mikið í „slökkvistarfi“. Hún segir að hún myndi gjarnan vilja 

vera meira ráðgefandi en hún er. En segir ennfremur hún reyni samt að 

hjálpa kennurum en það sé þá oft frekar tengt nemendavandamálum, til að 

mynda þegar ekki næst agi hjá einhverjum nemendum og þá þarf að finna 

út lausnir. Hún segir mikilvægt að skoða hvernig hægt sé að leysa það í 

sameiningu: 

Hvað er kennari búinn að prófa og hvað við getum gert áfram. 

Auðvitað er það partur af skólastarfinu en kannski mætti fara meiri 

orka í hina faglegu nálgun, hvernig maður getur náð meiri árangri 

inni í skólastofunni sjálfri, „per se“. En agi er samt rosalega stórt 

hlutverk sem þar spilar inn í, það næst nú ekki mikið starf ef það er 

ekki góður agi í skólastofu. 

Þar sem tímaskortur hefur hamlað Sigrúnu hvað mest í að geta sinnt 

kennslufræðilegri ráðgjöf, þá hefur hún geta nýtt kennara- og 

starfsmannafundi til að koma inn faglegri umræðu og kennslufræðilegri 

ráðgjöf. Hún hefur notað þá fundi til að koma inn með umræðu um ákveðin 

kennslufræðileg efni þar inn. Hún segist einnig vera vel inni í faglegri 

umræðu um skóla- og menntamál: 

Ég fylgist mjög vel með því sem er að gerast. Það er stutt síðan ég 

var í stjórnunarnáminu, þá tók ég mjög mikið af kennslufræðilegum 



 

59 

kúrsum. Ég er með puttann á púlsinum varðandi mjög margt 

þannig. Ég kem bara til dæmis með umræðu á kennarafundum 

varðandi ýmislegt þannig lagað. Ég held það sé helst sá vettvangur 

og í teymum, svona faglegum teymum. 

Ómar og Karl Gunnar segjast leggja mikla áherslu á það í sínu hlutverki 

að vera til staðar fyrir starfsmenn. Ómar talar um að það sé númer 1,2 og 3. 

Þeir líkt og fleiri viðmælendur mínir leggja áherslu á að hafa dyrnar hjá sér 

alltaf opnar. Ómar segir það mikilvægt „... ég kann ekki að vinna með 

lokaðar dyr og það er mjög gott aðgengi að okkur öllum, við erum alltaf til 

staðar, bæði fyrir nemendur og starfsfólkið.“ Hann nefnir einnig að eftir því 

sem hann gefi kennurum meiri tíma og sinni betur kennslufræðilegri ráðgjöf 

náist betri árangur í starfinu. Hann talar um mikilvægi þess að fólk hafi gott 

aðgengi að yfirmönnum og geti leitað ráða, geti fengið upplýsingar: 

Við reynum að hafa upplýsingaflæðið gott, bæði í gegnum 

heimasíðuna og svo bara með tölvupósti og erum með 

upplýsingatöflu á ganginum með allt sem gerist frá degi til dags.  

Karl Gunnar segist oft fá spurningar frá kennurum hvernig þeir geti gert 

hlutina og hvaða leiðir þeir eigi að fara og reynir þá að aðstoða þá eftir 

bestu getu: 

Hvernig á ég að tækla þetta, nú langar mig að gera þetta, hvernig 

myndir þú gera þetta. Þá kem ég með hugmynd hvernig ég hefði 

gert það en það hentar auðvitað ekkert öllum. 

Hann segist reyna að vera hvetjandi og segist líka reyna að ýta á fólk sem 

honum finnst ekki alveg vera að gera réttu hlutina eina og hann orðaði það. 

Við það að fara úr kennslu í stjórnun breytist oft margt hjá 

aðstoðarskólastjórnunum. Helga Rún kemur inn á það að þegar kennarar 

hætta að kenna og fara í aðstoðarskólastjórahlutverkið gerist það ósjálfrátt 

að þeir missa tengslin við það sem er að gerast á gólfinu og það er það sem 

stjórnendur verða að passa sig á, að gerist ekki. Að missa tengslin við starfið 

á gólfinu er það sem Helga Rún óttast mest í sínu starfi. Hún telur erfitt að 

ætla að vera fagleg í einhverju sem hún sé ekki inni í. Til að viðhalda þessum 

tengslum segist hún reyna að taka sjálf einstaka forföll auk þess sem hún er 

stundum sjálf með hópa í einhverju starfi. Einnig segist hún stundum koma 

inn í tíma til að ræða við nemendur: 
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þegar við vorum með uppeldi til ábyrgðar, þá var ég að koma inn í 

suma hópana í tímum þar sem við vorum að tala um hlutverkin og 

þá var ég náttúrulega stanslaust að fara yfir hvað ég var að gera, 

þannig að ég held að krakkarnir viti það líka. Þannig að ég held að 

það sé mjög mikilvægt að vera í tengslum starfið sem fer fram í 

stofunum. 

Til þess að geta sinnt kennslufræðilegri ráðgjöf og verið stuðningur við 

kennara eru aðstoðarskólastjórarnir sammála um mikilvægi þess að vera í 

tengslum við starfið á gólfinu og vita hvað fer þar fram. 

Aðstoðarskólastjórarnir tala um að þeir reyni að halda sér upplýstum og 

vera í tengslum við það sem er að gerast í skólastarfinu með einum eða 

öðrum hætti og eru sammála um að það sé mjög mikilvægt. Það eru ólíkar 

aðferðir sem þeir nota við það en margir tala um að þeir taki reglulega rúnt 

um skólann og kíki inn í stofurnar. Stefanía segist reyna að spjalla við 

kennara um hvernig gangi og hvað sé verið að gera. Hún segist vera í góðu 

sambandi við verkefnastjórann í vetur hún segist fá upplýsingar hjá honum 

þar sem hann fundar reglulega með kennurum. Hún segist samt geta gert 

mun betur hvað þetta varðar og verið duglegri að fylgjast með starfinu. Karl 

Gunnar segist fylgjast vel með og hann heyri mikið frá kennurum og í 

gegnum foreldraviðtöl sem eru tvisvar ári og fær skýrslur af þeim fundum. 

Hann segir að nemendur og foreldrar séu duglegir að koma til hans og tala, 

sérstaklega ef það er eitthvað að. Hann segist jafnfram að hann myndi vilja 

vera meira í tengslum við það sem er að gerast og vill bæta sig í þessu. Hann 

segist vera búinn að búa til sjálfsmatsblöð fyrir kennara sem nemendur fylla 

út. Þar er til dæmis spurt um hvort kennari sé vel undirbúinn fyrir tímann og 

hvort hann útskýri vel fyrir nemendum það sem þeir spyrja um. Hann segir 

að þetta gæti verið gott fyrir hvern og einn til að meta sjálfan sig. Karl 

Gunnar og fleiri aðstoðarskólastjórar tala um að þeir séu duglegir að vera á 

vappi um gangana, vera sýnilegir þar og duglegir að spjalla við kennara. 

Trausti líkt og fleiri viðmælendur mínir segist ekki vera nóg inni í því sem er 

að gerast í kennslustofunni og að hann þyrfti að bæta sig í því: 

Maður reynir auðvitað að tapa sér ekki alveg, týnast ekki hérna inni 

í þessari kompu og það er mjög nauðsynlegt að fara á vettvang og 

vera til viðræðu um það sem er að gerast í kennslunni. Það er 

auðvitað allur gangur á hvernig manni tekst upp með það. 

Hann segir að undanfarin ár hafi þetta orðið erfiðara þar sem verkefnum 

sem honum eru falin hafi fjölgað svo mikið og því enn minni tími í að fylgjast 
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með starfinu sem fram fer í kennslustofunum Hann segist vera meðvitaður 

um þetta og að það sé tvennt sem hann hafi ákveðið að halda í að gera:  

Ég hef komið að því að fara í þessi ferðalög með eins og 9. og 10. bekk á 

hverju ári. Farið í Þórsmörk með 10. bekk og norður á Akureyri með 9. 

bekkinn. 

Hann segist hafa lagt áherslu á að halda í þessar ferðir þar sem hann nái 

góðum tengslum við nemendur í þeim og það finnst honum afar mikilvægt. 

En hann vildi hafa meiri tíma í að vera á vettvangi til að fylgjast með 

starfinu: „... Manni er svolítið potað inn á kontórinn umfram það sem 

maður óskar eftir. Þetta er svolítið strögl“. 

Ragnheiður leggur mikla áherslu á að halda sér upplýstri um það starf 

sem fer fram á vettvangi. Hún segist vera dugleg að ganga á milli og fara inn 

í stofurnar og heimsækja bekkina, sest þar niður og fylgist með. Hún segist 

líka kalla reglulega í kennarana til að heyra í þeim og þeir séu líka duglegir 

að koma til hennar og segja henni frá: „... ég get ekki án þess verið að vera 

með puttana í þessu, einu sinni kennari, alltaf kennari.“ Stefanía eins og 

hinir segist leggja mikið upp úr því að fylgjast með og halda sér upplýstri. 

Hún segist vera mikið á ferðinni og síðan hefur hún verið að taka forföll. 

Hún sér einnig um að taka saman allar lestrareinkunnir og námsárangur 

eftir prófin og flokkar þetta niður. Hún nær því að fylgjast vel með að þessu 

leiti, án þess þó að þetta fari út í eitthvað eftirlitshlutverk. Hún segir það 

reglu hjá þeim í þessum skóla að hafa bara opið fram og fólk rölti svolítið 

um og skoði sig um. Hún segist hafa reynt að gera þetta markvisst til að 

byrja með en að það er ekki alltaf að ganga. Hún segist hafa byrjað á því á 

sínum tíma að merkja inn í dagbókina sína að heimsækja þennan bekk 

þarna og annan þarna en segir að það hafi ekki alveg verið að ganga upp. 

Ómar segist fara fram á það að fá kennsluáætlanir og fundargerðir af 

öllum fundum til að geta haldið sér upplýstum. Hann talar einnig um að í því 

umbótastarfi sem skólinn er í þá fari stjórnendur í heimsókn í tíma. 

Stundum er það undirbúið það er að segja þá hafa kennarar undirbúið 

kennslustundina sérstaklega. Það er ekki alltaf, stundum mæta þeir í tíma 

og fylgjast með og tala svo saman á eftir um hvað var gott og hvað var ekki 

gott. Hann leggur áherslu á hrósið, segir að kennarar verði að fá klapp á 

bakið fyrir vel unnin störf. Hann segist einnig taka alla námsvísa saman og 

setur þá á heimasíðuna, þannig segist hann vita hvaða námsefni sé verið að 

vinna með. Hann talar um að þessi vitneskja sé afar mikilvæg fyrir hann sem 

stjórnanda. Það er ljóst samkvæmt rannsókninni að aðstoðarskólastjórarnir 

þrátt fyrir tímaskort og álag, leggja sig alla fram við að halda sér upplýstum 



 

62 

um það starf sem fer fram á gólfinu með ýmsum ráðum og telja það 

mikilvægan þátt í skólastarfinu og í sínu hlutverki. 

4.5 Dreifð forysta og ákvarðanataka.  

Þegar rætt var um verkaskiptingu og stjórnunarskipulagið í skólanum og það 

hvernig ákvarðanataka færi fram sögðust allir aðstoðarskólastjórarnir leggja 

áherslu á að ákvarðanir væru teknar af hópnum þegar það væri möguleiki. 

Allir aðstoðarskólastjórarnir töluðu um hversu mikilvægt væri að dreifa 

stjórnuninni til að mynda með fleiri stjórnendum. Nokkrir þeirra segjast 

leggja áherslu á að hafa fleiri millistjórnendur svo sem verkefnisstjóra eða 

deildarstjóra. Þeir segjast ekki aðhyllast einræðisstjórnun, það er að segja 

að ákvarðanir séu einungis teknar af skólastjóra eða aðstoðarskólastjóra 

heldur vilja þeir færa hluta af valdinu og ákvarðanatökunni yfir á 

starfsmannahópinn og aðra stjórnendur. Sigrún og Ragnheiður líta á dreifða 

stjórnun og ákvarðanatöku þannig að það séu fleiri þátttakendur í að taka 

ákvörðunina og að allir séu í sameiningu að byggja upp starfið  

Þær sjá dreifða stjórnun helst fyrir sér í fagteymum og leggur Ragnheiður  

áherslu á teymisvinnu í sínum skóla. Hún segir að í stjórnunarteyminu sitji 

fjórir stjórnendur sem reyna að hittast reglulega. Þá ræða þau ýmis mál sem 

taka þarf ákvarðarnir um og það sem þarf að gera. Síðan eru minni teymi 

sem taka að sér stýringu á ýmsum verkefnum í skólanum eins og 

lestrarteymi og heilsueflandi teymi. Í þessum teymum leggja þau áherslu á 

að virkja kennarana og þar fá þeir að sjá um að stýra ákveðnu starfi og 

vinnu. Hún bendir á að ef einhver verkefni eru í gangi sem tengjast til að 

mynda heilsueflingu eða hreyfingu, þá er það íþróttakennarinn sem er 

fenginn til að stýra því verkefni og leiða það teymi. Með því að búa til teymi 

og vinnuhópa séu þau að koma mun fleirum að í stjórnun verkefna og 

skipulagningu. Hún segir að í heildina litið séu margir sem koma að stýringu 

á ýmsum verkefnum og það sé það sem hún hefur almennt að leiðarljósi í 

starfi sínu, að dreifa verkefnum. Stefanía sagði að stjórnendur, þá 

sérstaklega hún, inni mikið með deildarstjóra og þær myndu dreifa ábyrgð 

og verkefnum mikið sín á milli. Þær væru líka duglegar í að fela kennurum 

ákveðið vald og verkefni. Helga Rún sagði að í hennar skóla væri sex manna 

stjórnendateymi, það er að segja hún, skólastjórinn, deildarstjórar yngsta og 

elsta stigs, sérkennslu og svo deildarstjóri sérdeildar. Þau leggja mikla 

áherslu á það að fá hugmyndir frá grasrótinni: 

Það er ekkert hægt að stjórnandi komi og segi: Jæja, á morgun ætla 

ég að breyta þessu og gera þetta bara svona og svona. Við þurfum 
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að hafa fólkið með okkur en það getur verið eins snúið. Ég held að 

sem stjórnandi verðurðu að taka tillit til hópsins. 

Hún benti samt á að þegar stjórnandi er með yfir 100 manns eru aldrei 

allir sammála, þannig að það er ábyrgð stjórnandans að taka af skarið: „... 

eins og til dæmis þegar við tökum Uppeldi til ábyrgðar upp, þá var það 

náttúrulega ákvörðun sem við tókum sem stjórnendateymi.” Helga sagði að 

þau hafi samt verið búin að viðra hugmyndina í starfsmannahópnum: „og 

þar af leiðandi búin að fá með okkur fólk.“ Hún sagði að þau væru dugleg í 

að taka starfsfólk með í teymisvinnu og undirbúningshópa. En sagði að 

vissulega væri það alltaf þannig að það væru ekki allir sammála, ekki með og 

því ætti kannski ekki að eyða allri orkunni og púðrinu í þá sem eru 

neikvæðir. Hún benti á að það væri samt mikilvægt að reyna að virkja 

starfsmennina og hafa með: „...hafa þá svolítið nálægt sér til að draga þá 

með.“ Hún sagði að stjórnendateymið fundi einu sinni i viku og þar væru 

yfirleitt ákvarðanir teknar sem stjórnendur þurfi að taka: 

Oft er eitthvað sem er verið er að biðja um, hvort sem það eru 

kennarar eða hvað, þá er það tekið fyrir þar. Eða eins og þarna að 

þá ákváðum við sem teymi að okkur langaði að fara þessa leið, taka 

upp Uppeldi til ábyrgðar, ekki samt að það heiti svoleiðis skóli, 

heldur bara að það sé eitt af okkar verkefnum. Ég myndi segja, 

þetta var dreifð forysta, það var ekkert bara skólastjórinn sem 

sagði: Nú gerum við svona, þá er það ákveðið, heldur gerðum við 

þetta í sameiningu. 

Í Sumarskóla er stjórnuninni þannig háttað að það er skólastjóri, tveir 

aðstoðarskólastjórar og einn deildarstjóri. Þeir vinna mikið saman en reyna 

að virkja starfsmannahópinn með í hugmyndavinnu og ákvarðanatöku eins 

og kostur er. Haldnir eru reglulega matsfundir sem Gestur telur vera 

mikilvæga í starfinu. Á þessum matsfundum fær hver og einn að setja fram 

tvær óskir og tvö hrós. Þetta er gert tvisvar á ári og er þetta notað sem 

ákveðið stjórnunartæki og valdefling. Eftir þessa matsfundi taka síðan 

stjórnendur saman óskir og hrós og fara í gegnum það sem koma fram á 

fundinum. Oft eru þetta afar praktískar óskir svo sem að það vanti skóflu 

eða leikföng og spil á meðan sumt verður mun dýpra og faglegra. Gestur 

segir að þau reyni að bregðast við því sem kemur fram á þessum fundum 

eins fljótt og hægt er. 

Sigrún talar um að í hennar skóla séu þau að reyna að taka sig á hvað 

þetta varðar, hún segir að stjórnendur hafi fengið gagnrýni á sig í fyrra fyrir 
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að kynna ekki þær breytingar sem fyrirhugaðar voru fyrr en þær voru 

komnar í gegn. Hún var á því að það væri mikilvægt að taka slíka gagnrýni til 

greina og breyta starfsháttum og hafa starfsmenn meira inni í því sem verið 

er að gera og það sem liggur fyrir.  

Þessar tilteknu breytingar snérust um að fella niður frímínútur. 

Þannig að það skipulag sem við erum að prófa, að prófa í dag fyrir 

næsta skólaár, það erum við búin að leggja fyrir kennara og 

kennarar komu með athugasemdir og við erum einmitt að skoða 

þær núna, hvað það er sem kennurum fannst í því ljósi og auðvitað 

er það eins og alltaf, það eru sumir sem finnst þetta ómögulegt og 

aðrir sem finnst það frábært. Og auðvitað þarf maður síðan að taka 

ákvörðun sem einhver er ekki sáttur við en það er nú bara því miður 

þannig. 

Eins og fram kom að ofan tala aðstoðarskólastjórarnir um mikilvægi þess 

að dreifa stjórnuninni til að mynda með fleiri stjórnendum. Flestir skólarnir 

hafi hins vega lent í því að eftir efnahagshrunið haustið 2008 hafi verið 

skorið mikið niður í stjórnunarstöðum sem hefur bitnað á starfinu að því 

leiti, að færri koma að daglegri stjórnun. Þeir voru hins vegar sammála því 

að hægt væri að gera betur í því að fela fleirum að taka að sér og stýra 

ákveðnum verkefnum. Trausti talaði um hve slæmur þessi niðurskurður 

hefði verið, þar sem að í hans skóla hafi á sínum tíma verið barist mikið fyrir 

því að fá millistjórnendur til liðs við þá „... Þegar best lét vorum við með 

deildarstjóra fyrir sérkennslu, fyrir nýbúa, fyrir stigin öll þrjú á þessum 

gullaldarárum.“ Hann sagði að þetta skipulag og fjöldi stjórnenda hafi gert 

það að verkum að stjórnendur gátu verið í mun ríkara mæli nær starfinu 

sjálfu og að þeir hefðu lagt sig fram um að bæta starfið í skólanum með 

þeim hætti.  

En síðan kom kreppan og hún tók þetta holt og bolt frá okkur, að 

stærstum hluta. Það voru bara uppsagnir, að þessu leytinu til. En við 

höfum haldið samt í horfinu með því að ráða verkefnastjóra sem 

eru þá með minni skyldur og ekki mannaforráð, en rúllað svona á 

þessum sömu prinsippum.  

Hann segir að við þennan niðurskurð hafi störfum og verkefnum hjá 

yfirstjórninni fjölgað gríðarlega mikið.  
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Ómar talar um að það sé mikilvægt að allt sem er stefnumótandi sé 

borið undir starfsfólkið sem kemur til með að vinna með það. Hann segir að 

ef starfsfólkið finni ekki að það geti gert svona hluti að sínu: „eignað sér, 

finni að það eigi eitthvað, þá er allt eins víst að ákvarðanirnar nái ekki fram 

að ganga.“ Hann segir að það verði að selja allar hugmyndir til þeirra sem 

þurfa að framkvæma þær. Ef stafsfólkið er ekki að kaupa hugmyndina og vill 

ekki vinna að henni þá þurfi að skoða hvernig hægt sé að gera hlutina 

öðruvísi: 

Ég held það sé bara lýðræðislegt fyrirkomulag að gera þetta svona, 

því ef maður gerir það ekki, þá er maður alltaf einn að toga vagninn 

áfram. 

Hann vill að fólk hafi eitthvað um það að segja hvert sé verið að fara og 

hvert stefnt sé en bendir jafnframt á að faglegur rökstuðningur sé alltaf hjá 

stjórnendum og skólastjórinn sé faglegur leiðtogi skólans samkvæmt lögum. 

Þegar kemur að því að dreifa ábyrgð og verkefnum, reyna 

aðstoðarskólastjórarnir að virkja kennara eins og kostur er og fela þeim að 

stýra teymum eða taka að sér verkefnastjórn. Það er hins vegar misjafnt 

eftir skólunum hversu mikið kennarar sjálfir sækjast í það að koma að 

stjórnun og stýra teymum, en almennt eru þeir opnir fyrir því og láta 

vissulega til sín taka. 

Gestur talaði um að sumir kennarar hefðu nóg á sinni könnu og vildu því 

ekki bæta stjórnun eða því að teymisstjórn á sig, þrátt fyrir að þeim stæðu 

það til boða. Helga Rún sagði það mjög einstaklingsbundið, það væru alltaf 

leiðtogar í öllum hópum og að það væru alltaf ákveðnir kennarar sem vildu 

stjórna „... og stundum er það bara gott og þá er bara jafnvel hægt að setja 

einhver verkefni í þeirra hendur.“ Hún sagði að kennarar væru almennt 

ótrúlega faglegir og klárir Hún sagði að það væru þeir sem þekktu börnin út 

og inn og því yrðu þeir að hafa eitthvað um skipulagið að Hún benti einnig á 

að þegar kæmi að ákvarðanatöku þyrfti stundum að segja nei og þá væri 

það stjórnendur sem tækju af skarið: 

Eins og þegar einn kennari vildi fara að byggja veggi og þá þurfti 

bara að segja nei, það er ekki í boði. En aðrir vildu eitthvað annað 

en stundum þarf náttúrulega stjórnandi að segja nei, það er ekki 

hægt, hættum að tala um þetta og tölum um eitthvað annað. Það er 

alveg svoleiðis. En það þarf alla vega að leyfa þeim að taka þátt. 



 

66 

Karl Gunnar kom inn á það að sumt væri þess eðlis að erfitt væri að ætla 

að fela fjöldanum að taka ákvörðun um það s.s innleiðing á Aðalnámskrá, 

það væri skipun að ofan og skólarnir yrðu að fylgja þeim skipunum hvort 

sem mönnum líkaði það vel eða ekki: 

Ég meina við verðum að innleiða Aðalnámskrána, við þurfum að 

stýra því ferli, það er tími sem fer í það og vinna og við verðum að 

ákveða svolítið þar. Það þarf að vera skilafrestur á einhverju og þá 

erum við ekki alltaf bara í einhverju samtali um það, eigum við að 

skila þarna eða hérna. Það er bara svona eitthvað sem að þarf að 

ákveða. Eitthvað óhjákvæmilegt sem þarf að ákveða  

Hann sagði að hann myndi samt sem áður veita kennurum mikið frelsi í 

sínu starfi: „... kennarar eru svona í eðli sínu miklir stjórnendur inni í bekk og 

við veitum þeim sko mjög mikið frelsi þarna.“ Hann sagði að stjórnendur 

væru ekki mikið að skipta sér að því hvernig kennarar sinntu sinni kennslu 

og kennsluháttum inni í bekk. Hann sagði ennfremur að þeir væru duglegir 

að leita ráðlegginga hjá sínu fólki: 

Við erum ekki alvitrir, við leitum oft til okkar besta fólks um 

ráðleggingar og hitt og þetta og reiðum okkur á fólk, við ræðum 

mjög mikið við fólk ef við ætlum að taka einhverjar ákvarðanir. Það 

er ekki þannig að nú ákveðum við á þessum kennarafundi að við 

ætlum að gera svona, það er held ég aldrei þannig, við... jú kannski 

eitthvað smá ég ætla ekki að fullyrða að það sé aldrei, við tölum 

mjög oft ekki bara kennara heldur starfsmenn alla, eitthvað sem 

varðar þá, ef á að breyta einhverju, svo þeir geti komið með tillögur 

að einhverju ef að að er eitthvað, einhverjar breytinga. 

Karl Gunnar talaði um að það væri gott að fá fleiri sjónarhorn á hlutina. 

Hann sagðist leggja áherslu á að fá fram skoðanir og sjónarmið sem flestra 

og þá ekki bara þeirra sem væru þeim alltaf sammála, „já fólkið“. Þannig 

teldi hann nást fram umræða sem komi oft með nýjan flöt á málið. Hann 

sagði enn fremur að stundum kæmu upp mál sem stjórnendur hefðu ekkert 

með að segja eins og til dæmis sameiningar skóla. Hann sagði að oft yrðu 

hans skoðanir að víkja fyrir skoðunum annarra og oft kæmu upp mál sem 

kennarar hefðu meira um að segja en hann, eins og hvort það megi vera 

með síma eða ekki í skólanum, hvort það megi hlusta á tónlist í tímum eða 

ekki. Hann segist hafa skoðanir á þessum málum en sumt sé meira í 
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höndum kennara. Hann leggur áherslu á að ræða alla hluti og taka 

ákvarðanir í sameiningu  

Þegar hlutverk og ábyrgð aðstoðarskólastjóra eru rædd þá eru þeir 

almennt sáttir við sína stöðu og telja sig hafa sömu áhrif og skólastjórinn og 

eru ekki að sækjast í meiri ábyrgð, telja þessu almennt jafnt dreift á milli sín 

og skólastjórans. Stefanía segir að hennar skólastjóri treysti henni algjörlega 

til að taka þær ákvarðanir sem þarf að taka en segir enn fremur að það sé 

frekar hún sem dragi sig í hlé þar sem hún lítur svo á að skólastjórinn eigi að 

ráða. 

Helga Rún segir að hún og skólastjórinn vinni mjög náið saman, tali mjög 

mikið saman á hverjum degi og séu ekkert alltaf sammála um alla hluti: 

Auðvitað fer þetta svolítið eftir því hvernig skólastjóri og 

aðstoðarskólastjóri vinna saman en þetta er bara þannig vinna að 

hún þarf að vera rosalega náin, það þarf að vera hægt að ræða allt 

upphátt. Þótt skólastjóri og aðstoðarskólastjóri séu ekki sammála 

verða þeir að geta rætt hlutina og verða að geta komist að 

sameiginlegri niðurstöðu. Við hittumst oft bara tvö og köstum 

boltanum á milli og þannig verður það að vera, og bera virðingu 

fyrir annarra manna skoðunum en skólastjóri og aðstoðarskólastjóri 

verða að vinna vel saman, annars held ég að þetta gangi ekki. 

Næstum því eins og hjónaband, þú verður að geta treyst 

viðkomandi og geta rætt við hann sem jafningja og vin.  

Í heildina litið eru allir aðstoðarskólastjórarnir á því að það eigi að leysa 

mál í sameiningu en ekki með valdboði, það sé mikilvægt að fá starfsmenn 

með sér í lið eigi að koma inn nýjum verkefnum því annars sé erfitt að koma 

þeim áleiðis. Þeir líta á það sem sitt hlutverk að fylgja því eftir og stuðla að 

þessari valddreifingu innan skólans eins og hægt er þó svo að sumt verði 

hann eða skólastjórinn að taka endanlega ákvörðun um. 

4.6 Faglegt námssamfélag  

Þegar rætt er um faglegt námssamfélag, þróunarstarf og aðkomu 

aðstoðarskólastjóra að þeim málum eru viðmælendur mínir allir á því að 

þróunar- og umbótastarf í skólum sé afar mikilvægt og segjast leggja 

áherslu á slíkt starf í sínum skóla. Helga Rún telur að skóli sé í raun 

stanslaust þróunarstarf: „ég lít svolítið á það, og ég held að ef það er ekki 

alltaf verið að skoða hlutina og athuga hvort þeir séu að ganga og bæta í og 

taka úr og eitthvað svona, þá held ég við séum svolítið að staðna.” Henni 

finnst mikilvægt að vera á tánum og hlusta á umhverfið og samfélagið: „og 
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það er ekki hægt að líta á stjórnendastarf í skóla sem bara að nú sé ég 

komin á skrifstofu og get bara verið þar, farið í einhverja rútínu sem er alltaf 

sama.” Hún segir að það sé alltaf eitthvað nýtt að gerast sem bregðast þurfi 

við og því sé mikilvægt að hún sem stjórnandi sé vakandi yfir því og fylgist 

með. Undir þetta tekur Ragnheiður, hún er á því að þróunar- og 

umbótastarf sé mjög mikilvægt tæki til að vera með puttann á púlsinum og 

til að einangrast ekki. Hún segir að það sé mikilvægt að reyna að þróa sig og 

gera sig betri í starfi. Hún segir jafnframt að það gerist ekki við það að sitja 

einn á lokaðri skrifstofu. Karl Gunnar er á því að menn þurfi að vera afar 

duglegir að „hrista upp í sér“, koma nýjum hugmyndum áfram og halda 

áfram að þróa skólann. Hann líkt og hinir er á því að sé slíkt ekki gert sé 

hætta á stöðnun í skólastarfinu. Allir aðstoðarskólastjórarnir eru sammála 

því að það sé hluti af þeirra starfi að ýta undir þróunarstarf í skólanum og 

virkja starfsmenn til að leiða ný verkefni. Það sé ekki endilega hlutverk 

stjórnenda að leiða þau þrátt fyrir að stjórnendur komi oft með hugmyndir 

að slíkum verkefnum.  

Ómar og Trausti töluðu um að það væru alltaf nokkur verkefni í gangi hjá 

þeim. Í Vorskóla væru þeir með með byrjendalæsi, orð af orði, byrjendalæsi 

í stærðfræði, þróun kennsluhátta, þróun námsmats en í Borgarskóla væru 

þeir með eineltisteymi sem inni með Olweus. Ómar sagði verkefnin oft vera 

óendanleg. Hann sagði að það væri allt skólasamfélagið sem væri í þessu og 

ekki neinn einn sem gæti eignað sér þetta, það væri allt unnið saman. Hans 

hlutverk í þróunarstarfi væri frekar í að finna hugmyndir, þrýsta á kennara 

og taka ákvörðun um hvort hægt sé að fara út í slíka vinnu: 

Hugmyndirnar kannski fæðast hérna á ganginum, kannski fáum við 

líka stundum ábendingar frá kennurum, væri sniðugt að gera þetta 

svona eða gera eitthvað svona? Ég fór á námskeið um daginn og sá 

þetta, er þetta eitthvað fyrir okkur? Allt svona. Opið hjá okkur, 

þrýstum á það, skoðum það, eru til aðstæður fyrir það? Á þetta við 

hér, höfum við mannskapinn í það? Maður þarf alltaf að máta þetta 

við raunveruleikann, það þarf að gera það, víða er fólk ekki með 

jarðsamband eins og ég segi. 

Hann talar um að það komi reglulega boð frá skóla- og frístundasviði um 

verkefni sem lagt er til að þau taki að sér: „... sem eru svo gjörsamlega út úr 

kú að það er ekki hægt að framkvæma þau.“ Því sé stór hluti af hans starfi 

hvað þróunar- og umbótastarf varðar að skoða hvað er mögulegt og hvað 

ekki. Sigrún segist koma of lítið að þróunarstarfi í hennar skóla og 

viðurkennir að þau séu ekki nógu dugleg í því starfi. Hún segir að það fari 
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mikill tími í fundasetu og þess háttar hvað þá vinnu varðar og það bitni á 

öðru faglegu starfi. En þrátt fyrir að hún hafi ekki geta sinnt sjálf mikið 

þróunarstarfi og verkefnum þá hafa verið nokkur verkefni í gangi og þá 

undir stjórn kennara svo sem Byrjendalæsi og orð af orði. Einnig hafa 

kennarar á miðstigi verið að vinna þróunarverkefni að nota rafrænar 

verkmöppur hjá nemendum og það má eiginlega segja að tveir kennarar þar 

séu algerlega í fararbroddi hvað það varðar.Hún segist hins vegar hafa fylgst 

vel með þessu verkefni og komið að því með þeim hætti að hún er að 

aðstoða við að sækja um þróunarstyrki í þetta verkefni. Hana langar að stíga 

þessi skref í næsta árgangi á eftir og segist hún vera að vinna að því.   

Ragnheiður segist ekki vera stýrandi í þróunarstarfi í vetur, í fyrra hafi 

hún ásamt öðrum stjórnendum verið meira í því að stýra teymum og þeirri 

vinnu sem fylgir umbótastarfi, en í vetur hafa þeir falið kennurum að stýra 

teymum í tengslum við umbótastarf. Hún segist samt fylgjast vel með og 

komi með sínar hugmyndir og að hún sé einnig til staðar fyrir kennarana 

sem ráðgjafi ef með þarf. Gestur segir að í hans skóla sé verið að vinna að 

ýmsu þróunarstarfi sem tengist skólanum sjálfum, þeir eru til að mynda 

með þróunarverkefni í gangi um að brúa bilið milli grunn- og leikskóla: 

Við erum oftast stjórnendur í því. Og og erum ég og skólastjórinn og 

hinn aðstoðarskólastjórinn, til skiptis tvö eða þrjú, sem leiðum 

einhverja hópa í þróunarstarfi og held ég að það skipti miklu máli að 

það sé að minnsta kosti einn stjórnandi í hópnum sem að getur 

tekið boltann áfram og haldið honum við og sjá til þess að hlutirnir 

lognist ekki útaf og verði ekki að neinu. Þannig að við komum að því 

skipulagi með ýmsum hætti en oftast er það bara með því að sitja í 

stýrihópum og svona einhvern veginn koma að málum dálítið beint , 

oft er maður sjálfur svolítið að trekkja hlutina áfram. 

Aðstoðarskólastjórarnir tala um að endurmenntun og ýmis námskeið séu 

mikilvæg fyrir alla þegar kemur að faglegu umbótastarfi og leggja áherslu á 

þann þátt í sínu hlutverki. Flestir tala um að þeir hvetji kennara til að sækja 

námskeið og aðra endurmenntun sem er í boði til að fylgjast með nýjungum 

og halda sér upplýstum um það sem er að gerast þar sem skólamál þróist 

svo hratt  

Þrátt fyrir að hvetja þá til að sækja sér endurmenntun þá er það þannig 

hjá flestum skólum, en ekki öllum, að úthlutun fjármagns til 

endurmenntunar er engin, það hefur verið skorið niður að mestu. Í sumum 

skólum er eitthvað ákveðið þema tekið fyrir eins og Ragnheiður í Múlaskóla 

lýsti: 
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Sú endurmenntun sem hér fer fram er öll tengd íslenskri 

aðalnámskrá, en við erum að vísu ennþá, af því við erum 

Byrjendalæsisskóli þá viljum við að kennararnir okkar sem koma 

nýir inn í skólann og eru ekki búnir að tileinka sér þetta efni, að þeir 

fari á námssmiðjur í Háskólanum á Akureyri og greiðum fyrir það 

verkefni og bara í rauninni hvetjum og ætlumst til þess að kennarar 

taki þátt í þessu. Það er kannski helsta verkefnið þessa dagana. 

Gestur segist bæði hvetja kennara að fara á námskeið og að hann sé 

sjálfur duglegur að fara: 

Já ég held að það sé sem sagt allt í boði, það liggur við að menn fá 

það sem hugurinn girnist einhvern veginn í samandi við 

endurmenntun og námskeið, þau svolítið leita, þau leita mismikið. 

Ég hef sjálfur verið dálítið duglegur við að fara, sérstaklega á þessa 

aðalnámskrár vinnu sem er búin að vera hérna í borginni.  

Karl Gunnar segist vera ánægður þegar fólk kemur að eigin frumkvæði til 

að biðja um að fá að fara á námskeið. Hann segir að hann hvetji fólk til þess 

að endurmennta sig eins og það getur og í sínum áhugamálum. Ómar leggur 

áherslu á samræðuna, hann segir að umræður séu mjög mikilvægar og þær 

þurfi ekki að vera svo skipulagðar. Hann hefur lagt áherslu á faglegt samtal á 

kaffistofunni til að mynda að þar ræði fólk frekar saman um faglegt starf og 

kennslu en almennt spjall. Einnig talar hann um að þau hafi verið með 

námskeið fyrir starfsmenn í samstarfi við erlendan skóla og haft 

leiðbeinanda þaðan sem hefur aðstoðað við að breyta kennsluháttum. Hann 

segist vera hvetjandi við starfsmenn að finna sér námskeið og aðra 

endurmenntun.  

Helga Rún segir að þegar skóli sé að taka inn nýjungar þá sé mikilvægt að 

starfsmenn séu duglegir að sækja sér endurmenntun og fara á námskeið er 

tengist þessum nýjungum. Hún sé mjög dugleg að hvetja starfsmenn að fara 

og hjálpar þeim að finna hentug námskeið. Hún talar um að það sé líka 

nauðsynlegt að innan skólans sé hópur sem geti verið með fræðslu og 

kynningar á nýjungum og hún leggi mikla áherslu á slíkt og að það séu ekki 

bara stjórnendur: 

Heldur að það sé svona bæði stjórnendur og kennarar sem eru í 

einhverjum hóp og fylgjast með nýjungum í þessu verkefni, deila því 

út og það sé kannski einhver tími sem fólk veit, þarna má ég trufla 
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þig og spyrja út í þetta, því kennarar eru mjög duglegir að hjálpast 

að og fá hugmyndir og allt það, en ég held að þarna þurfi samt 

svolítið að eyrnamerkja, á þessum tíma þarna, eða senda mér 

tölvupóst og ég get hitt þig, þannig að fólki finnist það ekki bara 

vera úti í djúpu að drukkna, það sé einhver sem heldur utan um. 

Sumir aðstoðarskólastjóranna koma inn á það að stundum geti það verið 

erfitt að virkja suma kennara til að taka að sér faglegt starf eða sækja 

námskeið. Trausti talar um að sumir kennarar hafi ekki áhuga á slíku og þá 

þurfi hann oft að beita lagni eða öðrum aðferðum til að snúa viðkomandi. 

Hann segir að það sé endurmenntunarskylda á kennurum en þeir sinni því 

ekki allir alltaf: 

Auðvitað eru kennararnir hér eins og kannski mjög víða annars 

staðar, þeir eru þegar upp er staðið... þá gengur misvel að ná 

mönnum inn á einhverjar línur sem skólinn er að leggja. 

Viðmælendur mínir koma flestir inn á þetta sem Trausti talar um og 

segja að erfiðasti hlutinn við að byggja upp faglegt námssamfélag sé að 

virkja þá kennara sem engan áhuga hafa á uppbyggingu eða faglegu 

námssamfélagi og að mjög erfitt sé að taka á slíkum málum og þeir telja sig 

hafa fá úrræði til að taka á þeim. Einnig hvort þeir fái einhvern stuðning frá 

sínum skólastjóra til að stýra þessu og þá hvort það sé endilega þeirra starf.  

Það er ljóst að allir aðstoðarskólastjórarnir eiga það sameiginlegt að hafa 

mikinn áhuga á faglegu námssamfélagi og eru styðjandi við kennara að 

sækja sér endurmenntunar og eru flestir á því að vinna að 

þróunarverkefnum í sínum skólum. 

4.7 Samantekt á niðurstöðum 

Niðurstöður benda til þess að hlutverk aðstoðarskólastjóranna sé afar 

fjölbreytt og margbrotið. Þeir koma svo til að öllum hlutum skólans allt frá 

því að tala við nemendur vegna agamála, sitja foreldrafundi vegna nemenda 

sem og fjölda annarra funda, skipuleggja íþróttadaga, búa til stundatöflur og 

manna forföll og allt þarna á milli. Hlutverk þeirra og skólastjóra skarast 

mjög mikið og kemur fram að þeir sinni nánast öllu því sama og 

skólastjórinn fyrir utan að fjármálin og samskipti við menntasvið 

borgarinnar eru helst á hendi skólastjórans. Ekki er um starfslýsingar að 

ræða nema hjá tveimur viðmælenda minna, í þeim starfslýsingum næst 

samt ekki að koma inn öllum verkefnum sem aðstoðarskólastjórinn sinnir og 

þarf því stöðugt að vera að uppfæra þær og breyta.  
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Upplifun aðstoðarskólastjóranna er sú að þeir bera mjög mikla ábyrgð í 

sínu starfi. Þeir þurfa að takast á við mörg og ólík verkefni á hverjum degi og 

yfirleitt vita þeir ekki hvernig dagurinn muni verða þegar þeir mæta til 

vinnu. Fram kemur að þessi óvissa á vinnudeginum veldur þeim stundum 

hugarangri og vanlíðan og það að geta ekki alltaf klárað þau verkefni sem 

þeir eru að vinna að hefur einnig valdið þeim vanlíðan og er streituvaldandi. 

Þrátt fyrir þetta óöryggi eru þeir allir mjög ánægðir í starfi og hlakka til hvers 

dags. 

Mismunandi ástæður eru fyrir því hvers vegna þeir eru í þessu starfi. 

Tveir þeirra sóttu sjálfir um sínar stöður á meðan hinir sex voru starfandi í 

sínum skólum þegar staðan losnaði og voru hvattir til að sækja um þær. Þeir 

segja allir að undirbúningur fyrir starfið af hendi skólans hafi ekki verið 

neinn en að námið og reynslan hafi hjálpað þeim. Það kemur líka fram að 

þeir eru allir nema einn með meistaragráðu í stjórnun eða eru að ná sér í 

hana. Niðurstöður sýna fram á að ekki er munur á álagi 

aðstoðarskólastjóranna eftir stærð skóla eða fjölda millistjórnenda, né 

virðist vera munur á álagi eftir því sem stjórnandi er búinn að vera lengi í 

starfi. Það kemur ekki heldur fram munur á starfsánægju hvort sem 

viðkomandi sóttist sjálfur eftir starfinu eða var fenginn í það.  

Það sem virðist vera nokkuð rauður þráður í gegnum 

niðurstöðurnar er tímaskortur, allir aðstoðarskólastjórarnir tala mikið um 

tímaskort, þeir hafa lítinn tíma til að sinna þróunarstarfi, kennslufræðilegri 

ráðgjöf og öðru faglegu starfi en þeir tala allir um að þeir vildu hafa meiri 

tíma í þá vinnu.  

Allir aðstoðarskólastjórarnir koma að starfsmannamálum með einum 

eða öðrum hætti. Þeir sitja starfsmannaviðtöl með skólastjóranum eða þá 

þeir skipti þeim á milli sín og hafa þá deildarstjóra með sér. Þeir taka þátt í 

mannaráðningum og sinna kennslufræðilegri ráðgjöf við kennara eins og 

tími leyfir. Þeir tala allir um að þeir séu til staðar fyrir starfsmenn og þeir 

geti alltaf leitað til þeirra með hvað sem er. Þeir leggja áherslu á að hafa 

dyrnar opnar eins og flestir þeirra orða það.  

Þrátt fyrir að vera í stjórnunarstöðu segjast þeir leggja sig fram um samt 

dreifa ábyrgð og valdi. Þeir leggja áherslu á að hafa fleiri millistjórnendur s.s 

deildarstjóra og verkefnisstjóra. Þeir leggja áherslu á lýðræði t.d með því að 

starfsmenn séu með í ákvarðanatöku og komi að þróunarstarfi með því að 

leiða það. Það virðist vera sammerkt með öllum viðmælendum mínum að 

telja þróunarstarf mikilvægt í skólastarfi og vilja leggja meiri áherslu á 

faglegt námssamfélag og virkja kennara enn frekar á því sviði.  
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5  Umræða 

Markmið rannsóknar minnar var að kanna hlutverk aðstoðarskólastjóra í 

grunnskólum. Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður og þær 

ræddar í fræðilegu samhengi. Rannsóknarspurningin var: Hvert er hlutverk 

aðstoðarskólastjóra í grunnskóla? 

Til hliðsjónar voru notaðar nokkrar undirspurningar: 

 Hvert er meginhlutverk þeirra?  

o Hvernig er verkaskipting á milli þeirra og 

annarra stjórnenda? 

o Hvernig tengjast þeir töku ákvarðana um 

málefni skólans? 

o Hvernig undirbúning fengu þeir fyrir starfið 

og hver er menntun þeirra? 

o Hverjar eru hugmyndir þeirra um dreifða 

stjórnun? 

Tekin voru viðtöl við átta aðstoðarskólastjóra í grunnskólum í Reykjavík. 

Beitt var eigindlegri rannsóknaraðferð og tekin hálf opin viðtöl við 

aðstoðarskólastjórana. Byrjað var að ræða hlutverk þeirra og hvað felist i 

því að vera aðstoðarskólastjóri. Rætt var um ástæðu fyrir því að þeir völdu 

sér þennan starfsvettvang, menntun og undirbúning fyrir starfið. Síðan var 

rætt um aðkomu þeirra að að starfamannamálum, hvernig þeir komi að 

kennslufræðilegri ráðgjöf við kennara. Því næst var rætt um dreifða forystu 

og að lokum var fjallað um faglegt námssamfélag og hlutverk þeirra í að 

móta það. Úrtak rannsóknarinnar er ekki stórt en gefur þó vísbendingar um 

hvert hlutverk þeirra sé og hvernig þeir komi að ofantöldu þáttum í sínu 

starfi. 

5.1 Meginhlutverk aðstoðarskólastjóra 

Samkvæmt erindisbréfi Akureyrarbæjar (2002) og niðurstöðum Marshall og 

Hooley (2006) á hlutverki aðstoðarskólastjóra þurfa þeir að sinna 

fjölbreyttum verkefnum í sínu starfi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna 

ótvírætt að svo sé og er hlutverk aðstoðarskólastjóra afar fjölbreytt og 

margbrotið. Viðmælendur mínir eru allir sammála því að mikill hluti tíma 

þeirra fari í vinnu tengda nemendum svo sem agamál og fleiri vandamálum. 

Niðurstöðurnar sýna einnig að aðstoðarskólastjórarnir koma að ýmsum 
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verkefnum tengdum skipulagi skólans. Þeir sjá til að mynda um að manna 

forföll sem verða í skólanum, sjá um stundatöflugerð, sjá um að skipuleggja 

valgreinar fyrir unglingastigið. Þeir halda utan um ýmsar uppákomur í 

skólanum svo sem þemadaga, íþróttadaga, nýnemadaga og vordaga svo 

dæmi sé tekið. Þeir eru mikið í samskiptum við foreldra, sjá um 

bókapantanir, sjá um upplýsingastreymi til foreldra og annarra, heimasíðu 

skólans, skipuleggja annarskipti, próftöflur og yfirsetu í prófum. Einnig koma 

þeir mikið að starfsmannamálum, svo sem mannaráðningum og 

starfsmannaviðtöl og annars konar stuðning og ráðgjöf við þá. Þeir koma 

svo til að öllu sem viðkemur skólanum. Hlaupa í forföll sjálfir ef svo ber 

undir, aðstoða í mötuneytinu og fara í gæslu í frímínútum ef vantar í það. 

Þessi upptalning á verkefnum sem þeir sinna er í eðli sínu mjög lík þeirri 

upptalningu sem kemur fram í erindisbréfi aðstoðarskólastjóra 

(Akureyrarbær, 2002). Einnig ríma þessi verkefni vel við það sem kemur í 

starfslýsingum aðstoðarskólastjóra í Seljaskóla, Giljaskóla og 

Laugalandsskóla. Þessar niðurstöður koma auk þess heim og saman við 

niðurstöður sem erlendar rannsóknir sýna. Weller og Weller (2002) hafa til 

að mynda tekið saman lista yfir það helsta sem aðstoðarskólastjórar gera í 

sínum tíma og kemur þar fram að 98% af tíma þeirra fari í sinna ýmsum 

nemendatengdum vandamálum sem upp koma í skólanum og eru agamál 

þar efst á lista. Einnig kemur þar fram að 92% af tíma þeirra fara í 

skýrslugerð og sjá um að unnið sé eftir lögum og reglugerðum og 87% af 

tíma þeirra fer í starfsmannamál svo sem að ráða starfsmenn og 

starfsmannaviðtöl. 

Í rannsókninni kom í ljós að suma daga vita aðstoðarskólastjórarnir varla 

hvað þeir hafi verið að gera. Það kom fram að sumir dagar geta farið í 

stanslausa fundarsetu vegna nemenda- og agamála og þá verði þeir að 

kasta öllu frá sér sem þeir voru í. Þeir töluðu um ótal „ósýnileg verkefni“ 

sem stundum sjáist enginn afrakstur af en geti tekið heilu dagana. Marshall 

og Hooley (2006) koma inn á þennan fjölbreytileika og benda á að einn 

dagur hjá aðstoðarskólastjóra gæti farið í það að leysa agamál, fara í forföll, 

sitja nokkra fundi og vinna síðan að innleiðingu á einhverju verkefni, svo 

fjölbreytt eru þau verkefni sem þeir sinna.  

Ef þessi verkefni eru borin saman við þau verkefni sem skólastjórar sinna 

samkvæm rannsókn Matthwes og Crow (2010) og því sem 

aðstoðarskólastjórar gera samkvæmt þessari rannsókn. Má sjá að þau 

verkefni tengjast einna helst því að stuðla að þróun og framförum í 

skólanum, kennslufræðilegri ráðgjöf, umbótastarfi, námsskrárvinnu og  

áætlanagerð. Hlutverk eins og agamál, daglegt skipulag og hefðbundnar 

„reddingar“ eru ekki á þessum lista þeirra og má því leiða að því líkum að 
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þau störf séu einna helst einungis á hendi aðstoðarskólastjóranna. Þessar 

niðurstöður koma einnig heim og saman við rannsókn Barkar Hansen og fl. 

(2013) en þar segir að skólastjórar sinni einna helst fjármálum, 

skrifstofuhaldi, bréfaskriftum, skýrslugerð og almennri umsýslu, en koma 

minna inn á hin fjölbreyttu störf sem aðstoðarskólastjórarnir sinna. Það 

kemur einnig fram að undanfarin ár hefur álag á þá aukist mjög mikið.  

5.2 Breytingar og aukið álag 

Aðstoðarskólastjórarnir segjast vinna miklu meira en þeir eiga að gera og 

telja að sólarhringurinn dugi stundum ekki til, eins og Ómar Stefánsson 

aðstoðarskólastjóri í Vorskóla kom inná. Hann segir að hann vinni yfirleitt 

tíu til tólf tíma á dag eða lengur og komist samt ekki yfir allt sem hann þarf 

að gera og segir að hann sé alltaf í kapphlaupi við tímann. Þetta er í 

samræmi við það sem Evans (1995) og Sigfús Grétarsson (2010) hafa fjallað 

um í rannsóknum sínum. En hjá þeim kemur fram að skólastjórnendur 

komist ekki yfir öll þau verkefni sem þeim er ætlað að sinna. Viðmælendur 

mínir töluðu um að, það að komast ekki alltaf yfir það sem þeim er ætlað 

myndi valda þeim streitu, samviskubiti og vanlíðan. Það væri líka ákveðið 

óöryggi í því að vita aldrei nákvæmlega hvernig vinnudagurinn verði þegar 

haldið er til vinnu. Þetta styður við það sem Anna Þóra Baldursdóttir (2003) 

talar um en hún segir að tíminn og tímaskortur sé álagsþáttur í starfi 

stjórnenda og valdi þeim því vanlíðan.  

Allir eru aðstoðarskólastjórarnir sammála um að hlutverk þeirra hafi 

breyst undanfarin og verkefnum fjölgað sem þeir eiga að sinna. Þeir tala um 

að þeir séu að takast á við þyngri verkefni en verið hefur. Helga Rún í 

Sjávarskóla bendir á erfiðleikarnir hafi aukist eftir að fjármálakreppan skall á 

haustið 2008. Aðrir stjórnendur beina sjónum sínum á kreppuna og benda á 

að mikill niðurskurður í kjölfar hennar hafi orðið til þess að stjórnendum 

hafi fækkað og því verkefnum þeirra fjölgað. Þetta kemur heim og saman 

við rannsókn sem að Sigurlína Davíðsdóttir og fl. (2012) gerðu um áhrif 

efnahagshrunsins á skólastarf. En í þeirri rannsókn kom fram að 

niðurskurður í kjölfar hrunsins hafi orðið til þess að stjórnendum var fækkað 

þrátt fyrir að þörfin væri enn til staðar og því meira álag á þá stjórnendur 

sem fyrir voru. Börkur Hansen og fleiri (2008) benda á að breytingar á 

hlutverki skólastjóra hafi átt sér stað undanfarin ár og viðfangsefni þeirra 

orðið umfangsmeiri. Skólastjórafélag Íslands hefur einnig fjallað um þetta 

breytta hlutverk skólastjórnenda og segja að helstu ástæður breytinganna 

séu til dæmis breytt lagaumhverfi. Einnig er ný Aðalnámskrá grunnskóla og 
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innleiðing hennar og stefnan um skóla án aðgreiningar talin ástæða fyrir 

auknu álagi (Kennarasamband Íslands 2013).  

5.3 Verkskipting og starfslýsingar 

Það er ljóst af þessum niðurstöðum þessarar rannsóknar að hlutverk 

aðstoðarskólastjóra er afar illa skilgreint og er mjög umfangsmikið. Þetta er 

í samræmi við það sem að erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á, en í þeim 

kemur fram að hlutverk aðstoðarskóla sé hið lítt rannsakaða hlutverk innan 

skólans, á meðan hlutverk skólastjóra sjálfa er almennt mjög vel skilgreint 

(Weller og Weller, 2002; Marshall og Hooley, 2006 ). Ekki er um neinar 

starfslýsingar að ræða hjá aðstoðarskólastjórunum nema í einstaka tilfellum 

og þá er þeim sjaldnast fylgt eftir þar sem þær ná ekki utan um öll þau 

verkefni sem þeir eiga að sinna. Viðtölin leiddu það hins vegar í ljóst að 

aðstoðarskólastjórarnir telja mikilvægt að starfið og starfslýsing yrði 

römmuð betur inn. Þeir telja einnig að kennarar og starfsmenn þurfi að hafa 

það betur á hreinu hver sjái um hvaða þátt í stjórnuninni. Mujis og Harris 

(2003) benda á að aðstoðarskólastjórar vilja fá skýrari verklýsingu sem 

kemur heim og saman við það sem viðmælendur mínir töluðu um. 

Sergiovanni (1994) talar einnig um mikilvægi starfslýsinga hjá stjórnendum. 

Hann segir að með því er minni hætta á að einhver verkefni og verkþættir 

gleymist.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna eins og fram kom hér að ofan að það 

sem greinir helst á milli hlutverka skólastjóra og aðstoðarskólastjóra er að 

fjármálastjórnunin er á hendi skólastjóra, auk þess sem að þeir sjá um 

samskipti við Menntasvið Reykjavíkurborgar mun meira en 

aðstoðarskólastjórarnir. Agamál nemenda, ráðgjöf og viðtöl við kennara og 

daglegt skipulag er meira á höndum aðstoðarskólastjóra, eða eins og Gestur 

sagði: „láta skólann ganga“. Niðurstöður sýna jafnframt að þó svo að 

fjármálin séu á hendi skólastjóra þá leggja aðstoðarskólastjórarnir áherslu á 

að vera inn í fjármálunum, segjast funda reglulega með skólastjóra um þau 

mál. Þeir telja sig þurfa að vera inn í þeim málum þó svo að skólastjórinn sé 

sá sem að samþykki og greiði reikningana. Þessar niðurstöður ríma við 

niðurstöður sem Weller og Weller (2002) komust að í sínum rannsóknum, 

þeir fundur út að einungis 7% af tíma aðstoðarskólastjóra fer í 

fjármálastjórn.  
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5.4 Nýtt starf og undirbúningur 

Hvað er það sem gerir það að verkum að fólk velur sér stjórnunarstarf sem 

starfsvettvang? Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar kemur í 

ljós að einungis tveir af átta viðmælendum stefndu á stjórnunarstöðu. Hinir 

sex höfðu ætlað sér að vera í kennslu og sinna því starfi áfram. Hins vegar 

hafi verið leitað til þeirra og þeir hvattir til að sækja um stöður sem losnuðu 

í skólanum sem þeir unnu í. Niðurstöður sýna einnig að allir nema einn af 

viðmælendum mínum hafa lokið meistaranámi í stjórnunarfræðum. Börkur 

Hansen og fl. (2008) benda á skólastjórnendum með stjórnunarmenntun 

hafi fjölgað mikið síðustu ár, eða frá því að vera enginn árið 1991 og upp í 

58% stjórnenda árið 2006. 

Allir eiga viðmælendur mínir það sameiginlegt að hafa starfað í 

grunnskóla þegar þeir tóku við starfi aðstoðarskólastjóra. Marshall og 

Hooley (2006) benda einmitt á að meirihluti þeirra sem sækja um 

skólastjórastöður hafa starfað sem kennarar og hafa þess vegna mikla 

reynslu innan skólans sem hjálpar þeim í starfi. Helga Rún talaði um að í 

sínu tilviki hafi hlutirnir gerst mjög hratt, einn daginn var hún kennari og 

næsta dag stjórnandi. 

Viðmælendur mínir segja að þrátt fyrir að hafa ekki sótt um starfið að 

fyrrabragði og ekki ætlað sér í stjórnun sjái þeir ekki eftir því að hafa tekið 

starfið að sér og segjast vera mjög ánægðir í því. Þeir tala einnig um að þrátt 

fyrir að hafa ekki ætlað sér í stjórnun hafi þeir á einhvern hátt sýnt ákveðna 

stjórnunareiginleika í sínu starfi, tekið að sér ýmis verkefni og verið leiðandi 

í kennslunni. Í þessum tilvikum má álykta sem svo að skólastjórinn hafi séð í 

þessum einstaklingum stjórnunarhæfileika og því hvatt þau til að sækja um.  

Tveir viðmælenda minna sóttu um stjórnunarstöðu að fyrrabragði og er 

Gestur Jónsson í Sumarskóla annar þeirra. Hann vildi hafa möguleika líkt og 

Ómar Stefánsson í Vorskóla, á að hafa áhrif á skólastarfið og geta komið inn 

með hugmyndir sínar og leggja sitt af mörkunum til að breyta og bæta 

skólastarfið. Það kemur heim og saman við það sem Hoy og Miskel (2008) 

koma inn á en þeir tala um að hlutverk stjórnenda sé einmitt það að móta 

starfið og hafa áhrif á skólaumhverfið.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að ekki er um neina starfsþjálfun eða 

undirbúning að ræða þegar kennarar fara úr kennslu og yfir í stjórnun, 

heldur er þeim í raun og veru „hent út í djúpu laugina“ eins og einn 

viðmælenda minna orðaði það. Þeir tala um að þessu sé ábótavant og 

mætti bæta til muna. Þeir eru samt sammála um að sú reynsla sem þeir 

hafa úr kennslu og það að vinna í skóla hjálpi þeim að einhverju leiti að 

takast á við nýtt hlutverk. Tveir af viðmælendum mínum höfðu lokið 
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meistaraprófi í stjórnun menntastofnana þegar þeir tóku við sínu starfi og 

töldu það hafa nýst þeim mjög mikið. Hluti af viðmælendum mínum fór í 

stjórnunarnámið eftir að þeir tóku við stjórnunarstöðunni. Þeir segjast hafa 

gert það til að auka þekkingu sína á fræðunum og bæta sig þannig í starfi. 

Þeir eru hins vegar allir sammála því að engin þjálfun, undirbúningur eða 

nám komi í stað reynslunnar og þá lærdóms sem starfið sjálft gefur þeim, 

þar sem starfið sé svo fjölbreytt. Þeir segja að erfitt væri að ætla að koma 

einhverjum inn í það með fræðslu eða námskeiði, þeir læri eitthvað nýtt á 

hverjum degi. Þeir líta svo að reynslan þroski þá og hjálpi þeim á að takast á 

við nýtt hlutverk. Það styður við það sem kemur fram hjá Harwell (2003) 

segir en hún segir að starfsþroski sé ferli sem standi yfir alla starfsævina. 

Marshall og Hooley (2006) koma einnig inn á þennan þátt og segja að besta 

þjálfunin og reynslan fyrir starfið sé að takast á við þau fjölbreyttu verkefni 

sem aðstoðarskólastjórinn þarf að sinna.  

5.5 Aðkoma aðstoðarskólastjóra að starfsmannamálum 

Stór hluti af hlutverki stjórnenda og þar með talið aðstoðarskólastjóra er að 

fást við starfsmannamál og taka þau verkefni oft mikinn tíma af starfi 

aðstoðarskólastjóra (Marshall og Hooley, 2006). Það er ljóst samkvæmt 

þessari rannsókn að aðstoðarskólastjórar koma að starfsmannamálum jafnt 

við skólastjóra. Og telja þann þátt í starfinu hafa aukist og sé sífellt að verða 

meiri. Þeir starfsmannastjórnun það er að segja aðkomu að 

starfsmannamálum, mikilvægan þátt í starfinu, þar sem þeir vinna með 

þeim jafn mikið og skólastjórinn og jafnvel meira og telja því 

starfsmannastjórnun nauðsynlegan þátt í sínu starfi. Þetta samræmist því 

sem að Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir. 

(2008) segja en þau tala um skólastjórnendur sem starfsmannastjóra að 

einhverju leiti og telja að skólastjórar leggi mun meiri áherslu á 

starfsmannamál en áður og tala um að með fjölgun í stjórnendahópnum svo 

sem með deildarstjórum gefist frekari tími í starfsmannamál. 

Aðstoðarskólastjórarnir tala allir um að starfsmannamál taki talsverðan tíma 

og séu misþung hvort sem þeir séu að leiðbeina þeim í nemenda- eða 

foreldramálum, með kennslufræðilega ráðgjöf eða almenna ráðgjöf við ýmis 

mál sem uppá kunna að koma. Hobson, Brown, Ashby, Keys og Benefield 

(2003) fjalla um starfsmannamál og tala um að mikill tími stjórnenda fari í 

að sinna starfsmönnum og veita þeim leiðsögn og styður það við þessar 

niðurstöður hjá aðstoðarskólastjórunum. Weller og Weller (2002) fjalla 

einnig um starfsmálamál og aðkomu aðstoðarskólastjóra að þeim. Þau segja 

að aðkoma aðstoðarskólastjóra að starfsmannamálum og stuðningur og 
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ráðgjöf þeirra við kennara, skili mun virkari og áhugasamari kennurum og 

því sé þetta mikilvægur þáttur í þeirra hlutverki. 

Viðmælendur mínir taka allir þátt í reglubundnum starfsmannaviðtölum 

með skólastjóranum, ýmist skipta þeim á milli sín eða taka þau saman. 

Sumir hafa þann háttinn á að þeir skipta þeim á milli sín út frá því stigi sem 

þeir tilheyra eða eftir fagþekkingu. Þeir eru allir sammála því að 

starfsmannaviðtöl séu mjög mikilvæg tæki fyrir þá sem stjórnendur til að 

vita hvernig staðan er og málin liggja. Þeir leggja allir áherslu á góð 

samskipti við starfsmenn og leggja mikla áherslu á að þeir geti alltaf leitað til 

þeirra og það sé ekki bara bundið við starfsmannaviðtöl. Það er í takt við 

það sem Gold og Evans (2002) og Sergiovanni (2009) leggja áherslu á en það 

er að vera til staðar fyrir starfsmenn, styðja þá og skapa traust. Sergiovanni 

(2009) talar um að þeir sem veiti forystu þurfi ekki bara að skapa traust 

heldur einnig byggja upp trúverðugleika. Weller og Weller (2002) taka undir 

þetta og tala um að Það auki vellíðan starfsmanna sem skilar sér síðan í 

betra skólastarfi. 

Þegar kemur að mannaráðningum í skólunum sýna niðurstöður 

rannsóknarinnar að aðstoðarskólastjórarnir taka allir þátt í því 

ráðningarferlinu þegar verið er að ráða starfsmann og eru með 

skólastjóranum í að ákveða hvern á að ráða. Reyndar er því þannig háttað 

hjá tveimur þeirra, að þeir taka þátt í samtalinu við umsækjendur en 

skólastjórinn hafi lokaákvörðunarvaldið. Aðstoðarskólastjórarnir eru 

sammála um mikilvægi þess að taka viðtölin saman. Þeir fara síðan yfir þau 

og greina og vinna þannig úr þeim í sameiningu. Þeir eru allir sammála 

mikilvægi þess að gera þetta með þessum hætti og telja að betur sjá augu 

en auga. Mujis og Harris (2003) tala um þetta í sínum skrifum og segja að 

aðstoðarskólastjórar vilji koma að starfsmannamálum og hafa þannig áhrif á 

stefnu og starf skólans. Í samantekt hjá þeim Weller og Weller (2002) yfir 

þau verkefni sem aðstoðarskólastjórar sinna kemur fram að 87% þeirra taka 

þátt í vali á starfsmönnum. Aðstoðarskólastjórarnir koma einnig inn á 

mikilvægi þess að þeir séu með í þessu vali þar sem þeir koma oft og iðulega 

til með að vinna með viðkomandi starfsmanni og telja því nauðsynlegt að 

þeir séu með í ráðum.  

Niðurstöðurnar sýna að viðmælendur mínir leggja mikla áherslu á að 

vera góðir hlustendur, einnig tala þeir um mikilvægi heiðarleika og virðingu í 

sambandi við samskipti við starfsmenn. Þeir telja að þeir hafi þessa 

eiginleika og það geri þá sterkari í sínu starfi. Aðstoðarskólastjórarnir tala 

um að þeir séu jákvæðir og vilja að það sé gott að leita til þeirra og telja 

flestir að svo sé. Traust er hugtak sem allir nefna og leggja mikla áherslu á 
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það. Eins og einn þeirra kemur inn á: „... ef traust og trúverðugleika skortir 

þá er erfitt að byggja upp gott samstarf.“ Ýmsir fræðimenn hafa fjallað um 

traust og trúverðugleika til að byggja upp gott samstarf og hafa lagt áherslu 

á þessa þætti og má þar nefna Stoll og Louis (2008) sem og Harris og Muijs 

(2005) sem tala um að með því að vinna að þessum þáttum þá skapi 

stjórnandi betra og jákvæðara starfsumhverfi, efli samvinnu og samheldni. 

Það er nákvæmlega það sem viðmælendur mínir tala um að þeir séu að 

reyna að gera með sínum stjórnunarháttum og aðferðum. 

5.6 Að virkja starfsmenn og dreifa ábyrgð 

Mikilvægur þáttur í starfi aðstoðarskólastjóra er að virkja starfsmenn og fá 

hugmyndir frá starfsmannahópnum (Wise, 2001) Einnig er mikilvægt að fela 

þeim ábyrgð með því að fela þeim ákveðin verkefni (Harris og Mujis, 2005). 

Niðurstöður sýna að allir viðmælendur mínir dreifa ábyrgð á milli 

starfsmanna með einum eða öðrum hætti og leggja áherslu á að sem flestir 

komi að stjórnun að einhverju leiti. Þeir töluðu um mikilvægi þess að dreifa 

stjórnuninni til dæmis með fleiri stjórnendum, aðrir leggja áherslu á að hafa 

fleiri millistjórnendur svo sem deildarstjóra eða verkefnisstjóra. Reyndar 

nefndu nokkrir viðmælendur mínir það að undanfarin ár hafi verið mikill 

niðurskurður í skólum kjölfar efnahagshrunsins 2008 sem hafi gert það að 

verkum að millistjórnendum hafi fækkað. Rannsókn Sigurlínu Davíðsdóttur 

og fl. (2012) styður þessa niðurstöðu og kemur fram í þeirri rannsókn mikill 

niðurskurður í skólum hafi orðið í kjölfar kreppunnar. 

Aðstoðarskólastjórarnir segjast þá hafa leitað annarra leiða til að dreifa 

forystu og ábyrgð eins og með að setja á laggirnar teymi sem sjá um ákveðin 

verkefni. Ýmsir fræðimenn hafa fjallað um dreifða forystu og tala um að það 

skipti máli að virkja hæfileika og reynslu sem flestra starfsmanna, að fleiri 

komi að forystu og ákvarðanatöku taka og að stjórnendur ýti undir virkni 

starfsmanna með samskiptum, hvatningu og viðurkenningu (Harris og 

Muijs, 2005; Rodd, 2006). 

Rannsóknin leiddi í ljós að aðstoðarskólastjórarnir vilja að starfsmenn 

komi sem mest að ákvarðanatöku og tala um að þeir vilji ekki stunda 

valdboð. Þeir leggja áherslu á að fá fram hugmyndir frá 

starfsmannahópnum. Wise (2001) talar einmitt um mikilvægi þess að hlusta 

á starfsmenn og taki tillit til þeirra óska og vilja. Viðmælendur mínir leggja 

mikla áherslu á að virkja starfsmenn í að taka að sér ákveðin verkefni út frá 

þeirra fagsviði og hæfileikum eins og t.d að fá íþróttakennarann til að 

skipuleggja uppákomur er tengjast heilsueflingu. Með því að skipa fólk í 

teymi og aðra vinnuhópa séu mun fleiri að koma að ákvarðanatöku og 
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stjórnun en ella. Þetta rímar við það sem Spillane (2006) segir en hann talar 

um að dreifð forysta verði til í samskiptum við aðra eins og í gegnum 

teymisvinnu. 

Þeir segja allir að ef taka eigi stórar ákvarðanir þá séu þær bornar undir 

starfsmannahópinn og ræddar þar. Ekki er um að ræða bein boð að ofan 

heldur leggja þeir áherslu á að vinna málum fylgi og fá starfsfólkið í lið með 

sér. Þeir segjast leggja áherslu á að fá fram hugmyndir frá starfsmönnunum. 

Það kemur fram að stundum þurfa stjórnendur að taka ákvarðanir einir og 

sér, til dæmis ef á að breyta einhverju í starfinu sem þarf að gerast. Þeir 

segjast samt alltaf reyna að afla hugmyndunum fylgi. 

Niðurstöður sýna að í öllum skólunum er um stjórnendateymi að ræða, 

allt frá þriggja manna teymi upp í sex manna teymi. Þeir segja að teymin 

fundi reglulega og þar komi oft fram hugmyndir sem séu síðan bornar undir 

starfsmannahópinn. Einnig er á þessum fundum teknar fyrir hugmyndir frá 

starfsmönnum og ræddar.  

Allir aðstoðarskólastjórarnir segjast vera sáttir við sinn þátt í 

stjórnuninni, telja sig hafa jafnmikið um starfið að segja og skólastjórinn 

sjálfur þó svo að hann hafi í raun alltaf endanlegt vald til að taka allar 

ákvarðanir. Þeir koma allir inn á það að það sé mjög gott samstarf á milli 

stjórnenda. Niðurstöður sýndu jafnframt fram á það að kennarar eru ekki 

endilega að sækjast eftir stjórnun en þeir vilji koma að ákvarðanatöku, sér í 

lagi um málefni sem snúa að þeim. Þetta kemur heim og saman við það sem 

Andersson (2002) hefur talað um en það er að sem flestir komi að 

ákvarðanatöku, ekki bara skólastjórinn, heldur líka aðrir stjórnendur og 

kennarar. Að það sé samvinna. Mjuis og Harris (2003) eru einnig á þessari 

línu, að aðrir stjórnendur og kennarar eigi og vilji vera meiri þátttakendur í 

ákvarðanatöku í skólanum. 

5.7 Kennslufræðilegur leiðtogi 

Samkvæmt erindisbréfi Akureyrarbæjar (2002) er eitt af hlutverkum 

aðstoðarskólastjóra að veita kennslufræðilega leiðsögn og vera til stuðnings 

við kennara. Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að allir 

aðstoðarskólastjórarnir segjast vera ráðgefandi fyrir starfsmenn en vildu 

gjarnan hafa meiri tíma í slíkt starf. Þeir tala allir um mikið tímaleysi og að 

þeir vildu geta sinnt þessum þætti í starfinu mun betur. Niðurstöður úr 

rannsókninni leiddu í ljós að í nokkrum tilvikum telja aðstoðarskólastjórarnir 

að þeir séu meira í „slökkvistarfi“ í stað þess að geta sinnt faglegri ráðgjöf 

sem skyldi. Sergiovanni (2009) talar einmitt um þá miklu ábyrgð sem 

stjórnendur beri á því sem á sér stað í skólastarfinu og að stór hluti þeirra 
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eigi að vera að sinna faglegri forystu. Hann talar einnig um mikilvægi 

kennslufræðilegrar forystu fyrir árangursríkt skólastarf og að 

skólastjórnendur þurfi að vera kennslufræðilegur leiðtogi. Gold og Evans 

(2002) benda á mikilvægi þess að stjórnendur séu til staðar fyrir starfsmenn 

og veiti kennurum stuðning og ráðgjöf við það sem þeir eru að gera. Þrátt 

fyrir tímaleysi segjast þeir allir setja það í forgang að vera til staðar fyrir 

starfsmenn þannig að þeir geti ávalt leitað til þeirra og fengið ráðgjöf, 

stuðning eða viðbrögð við verkefni sem þeir eru að vinna að. Allir tala um að 

þeir séu alltaf með dyrnar opnar og eiga þá við að starfsmenn eigi að eiga 

greiðan aðgang að þeim. Þeir tala um að með því að vera til staðar séu þeir 

að skapa betra umhverfi sem leiði til betri árangurs kennara og nemenda. 

Hoy og Hoy (2009) benda á að stjórnendur sem sinna kennslufræðilegu 

hlutverki sínu nái mun betri árangri með nemendur sína. Þrátt fyrir 

tímaleysi þá virðast þeir flestir leita einhverra leiða til þess að koma að 

þessu starfi á einhvern hátt. Sumir tala um að þeir noti kennarafundi til þess 

að koma inn umræðu um ákveðin kennslufræðileg málefni. Börkur Hansen 

og fl. (2008) benda á að of mikill tími skólastjórnenda fari í skrifstofuvinnu, 

rekstur og skýrslugerðir en minna í fagleg störf eins og kennslufræðilega 

ráðgjöf og telja að stjórnendur ættu að leggja meiri áherslu á þann þátt. 

Þetta rímar við það sem aðstoðarskólastjórarnir eru að upplifa sjálfir en 

vildu gjarnan breyta. Ein aðferð sem aðstoðarskólastjórarnir nota til að geta 

verið styðjandi við starfsmenn er að halda sér upplýstum um það sem er að 

gerast í skóla- og menntamálum. Fæstir eru samt að sinna beinni 

kennslufræðilegri ráðgjöf við kennara þó svo að þeir telji sig vera til staðar 

fyrir þá og séu hvetjandi við þá.  

Allir viðmælendur mínir eru á því að til þess að geta sinnt 

kennslufræðilegri ráðgjöf þá þurfi þeir að vera inni í því starfi sem fer fram á 

gólfinu. Flestir tala um að þeir reyni eins og þeir geti að halda sér upplýstum 

um það starf sem þar fer fram. Sumir fara reglulega um skólann og fara í 

heimsókn í stofurnar og á það vel við það sem Hoy og Hoy (2009) og Weller 

og Weller (2002) tala um en þau segja að stjórnendur þurfi að gefa sér tíma 

til að fara inn í kennslustofurnar og fylgjast með kennslu reglulega. Helga 

Rún talar um að hún óttist það mest að missa tengslin við starfið á gólfinu 

við það að fara í stjórnun og segist hún taka sjálf forföll með reglulegu 

millibili til að halda sér upplýstri auk þess sem hún og fleiri viðmælendur 

mínir spjalla mikið við kennara um starfið og fá þannig upplýsingar um það 

sem er að gerast inni í kennslustofunum. Þetta er í samræmi við það sem að 

Sergiovanni (2009) talar um en hann segir að það sé mikilvægt að þeir taki 

þátt í starfi kennara og hafi þekkingu á kennslunni og starfinu sem þar fer 

fram. 
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5.8 Skólaþróun 

Breyttar áherslur í skólamálum gera það að verkum að stjórnendur þurfa að 

huga að því að virkja starfsmenn í þróunar- og uppbyggingarstarf í 

skólanum. Samkvæmt erindisbréfi Akureyrarbæjar fyrir aðstoðarskólastjóra 

(2002) kemur fram að aðstoðarskólastjórar eiga að vera í fararbroddi við að 

leiða og vinna að gerð þróunar- og umbótaáætlunar í grunnskólum 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að allir aðstoðarskólastjórarnir eru 

sammála um mikilvægi þróunar- og umbótastarfi í skólum og reyna þeir að 

leggja áherslu á slíkt starf í sínum skóla. Sumir líta þannig á að skóli sé og 

eigi að vera stöðugt þróunarstarf. Þeir telja það hlutverk sitt að leiða og 

koma á faglegu starfi í skólanum. Í sama streng taka Weller og Weller (2002) 

og Marshall og Hooley (2006) en þeir segja að kröfurnar á skólann séu alltaf 

að aukast og starfið að breytast og því sé mikilvægt að stjórnendur komi að 

faglegu starfi og uppbyggingu. Hjá flestum viðmælenda minna voru einhver 

þróunarverkefni í gangi og sögðust aðstoðarskólastjórarnir allir reyna að 

fylgjast með þeim eins og hægt væri. Þeir segjast fela öðrum að stýra 

þessum verkefnum til að dreifa ábyrgð og valdi og virkja þannig 

starfsmennina í faglegt starf. Sergiovanni (2006) talar um að faglegt 

námssamfélag þróist áfram ef einstaklingar innan teymisins séu virkir. Í 

tveimur skólum eru það hins vegar stjórnendur sem stýra vinnunni en taka 

aðra með sér í verkið. Niðurstöður leiddu það einnig í ljós að þrátt fyrir vilja 

og áhuga aðstoðarskólastjórana á faglegu starfi svo sem þróunar- og 

umbótastarfi kom í ljós að í sumum tilvikum var hindrunin virkni kennara og 

áhugaleysi hjá þeim að taka þátt í slíkri vinnu. Þetta rímar við það sem 

Börkur Hansen og fl. (2008) komust að í sinni rannsókn en þar segir að 

skólastjórnendum finnst oft erfitt að virkja kennara í ýmist faglegt starf. Það 

kom einnig í ljós í þessari rannsókn að aðstoðarskólastjórarnir leggja mikla 

áherslu á endurmenntun starfsmanna og segjast þeir allir hvetja kennara að 

sækja sér endurmenntun og telja það mikilvægan þátt þegar skólar eru að 

þróa sig áfram eða taka inn nýjungar. Stoll og Luis (2007 og Anna Kristín 

Sigurðardóttir (2006) tala um að þetta sé mikilvægur þáttur í faglegu 

námssamfélagi til þess meðal annars að bæta árangur nemenda og stuðla 

að framþróun í skólastarfinu.  
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6  Lokaorð 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hlutverk aðstoðarskólastjóra í 

grunnskólum. Hlutverk þeirra hefur lítið sem ekkert verið rannsakað og fáar 

starfslýsingar til um starfið. Niðurstöður rannsóknarinnar styðja þó við þær 

starfslýsingar sem fundust og erindisbréf sem Akureyrarbær gaf út fyrir 

aðstoðarskólastjóra grunnskóla. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru nokkuð afgerandi hvað hlutverk þeirra 

varðar. Starfið er afar fjölbreytt og þeir þurfa að takast á við margvísleg og 

ólík verkefni á hverjum degi. Álagið á þeim er mjög mikið og ná þeir 

sjaldnast að sinna öllum þeim verkefnum er þeir ætla sér. Álagið er 

streituvaldandi og hefur áhrif á líðan þeirra, þrátt fyrir það eru þeir allir 

mjög ánægðir og glaðir í starfi. Tími þeirra fer að mestu í að vinna með 

nemendur svo sem í tengslum við agavandamál, sitja fundi og koma að 

daglegu skipulagi skólans. Þeir hafa hins vegar mikinn áhuga á faglegu starfi 

og vildu koma mun meira að þeim störfum en þeir gera. Tímaskortur er 

rauður þráður í gegnum rannsóknarniðurstöðurnar og bera þeir stöðugt  

tímaskorti fyrir því að geta ekki sinnt kennslufræðilegri ráðgjöf sem skyldi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru sambærilegar við kannanir sem gerðar 

hafa verið á starfi aðstoðarskólastjóra erlendis hvað varðar aðkomu 

aðstoðarskólastjórana að nemendamálum og þá einna helst 

agavandamálum, daglegu skipulagi í skólanum, skráningum og 

stundatöflugerð. Hér á landi taka aðstoðarskólastjórarnir mun meiri þátt í 

starfsmannastjórnun og stefnumótun skólans heldur en erlendis. Þeir vinna 

mun nánar með skólastjóranum og ganga frekar í sömu störf og 

skólastjórinn hér heima en erlendis. 

Það er ljóst samkvæmt þessu að starfslýsingar aðstoðarskólastjóra á 

Íslandi og niðurstöður rannsókna um hlutverk aðstoðarskólastjóra erlendis 

eiga ekki alveg saman. Hér heima eru aðstoðarskólastjórar samkvæmt 

starfslýsingum mikið í starfsmannamálum og leiðandi í þróunarstarfi og 

stefnumótun fyrir skólann sinn á meðan erlendar rannsóknir sýna að 

aðstoðarskólastjórar vilja frekar fá að sinna slíkum málum frekar en að vera 

stöðugt í agamálum og töflugerð. Það mun að öllum líkindum koma í ljós 

hér síðar í rannsókninni hvort hinn íslenski veruleiki eigi við rök að styðjast, 

hvort aðstoðarskólastjórar vinni samkvæmt þessum lýsingum eða hvort þeir 

séu eins og erlendir starfsbræður sínir, mikið meira í að sinna agamálum og 

aðstoða kennara. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að 
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aðstoðarskólastjórarnir eru meira í hefðbundinni stjórnun þar sem þeir eru 

mikið í daglegum rekstri við það að láta skólann ganga en fela oftar öðrum 

forystuhlutverk eins og þegar kemur að teymisstarfi og þemadögum svo 

dæmi sé tekið.  

Það hversu illa skilgreint starf þeirra er og þeir virðast ekki geta gengið út 

frá ákveðnum ramma til að vinna eftir má bæði líta á sem kosti og galla. 

Kostirnir eru sá fjölbreytileiki sem starfið býður uppá, möguleikar 

aðstoðarskólastjórans að móta það eftir sínu höfði. Hins vegar getur þessi 

óstöðugleiki og óvissa haft slæm áhrif á líðan og þá mögulega afköst í starfi 

þar sem þeir þurfa oft að rjúka úr einu verkefni í annað. Það er athyglisvert 

að í kjarasamningum kennarasambandsins og Samband sveitarfélaga sé 

þetta eina staðan sem ekki er með skilgreinda starfslýsingu og er spurning 

hvort ekki þurfi að útbúa hana. Launamunur á skólastjórum og 

aðstoðarskólastjórum er talsverður ef horft er á hversu mikið 

aðstoðarskólastjórinn vinnur sömu störf og skólastjórinn. 

Það er hins vegar áhyggjuefni að tímaskortur skuli hamla kennslu-

fræðilegu starfi aðstoðarskólastjóra. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna 

ótvírætt að aðstoðarskólastjórar vilja sinna faglegu stafi mun meira en þeir 

gera nú þegar. Þá er spurning hvort ekki þurfi að setja upp starfslýsingu þar 

sem þessum þætti væri gefinn meira vægi og önnur störf færð af honum og 

færð á aðra svo sem deildarstjóra, verkefnisstjóra eða kennara sem tæki slík 

störf að sér. Síðan má velta fyrir sér hvers vegna kennarar senda nemendur 

svo mikið til þeirra sem raun ber vitni og hvort það sé ekki hlutur sem vert 

væri að skoða í frekari rannsókn. En niðurstaða þessarar rannsóknar er afar 

fjölbreytt verkefni sem aðstoðarskólastjórar sinna, mikill tímaskortur og 

erfitt að segja til um hvernig næsti dagur verði. 

„...maður veit ekki mikið í sinn haus þegar maður 
leggur af stað í ferðalagið en síðan slípast þetta til“ 

Þessa setningu læt ég verða lokaorðin mín hér því hún segir mjög mikið um 

hlutverkið og í raun og veru lífið sjálft því lífið er ferðalag. 
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Viðauki 1 

Viðtalsrammi  
 
Markmið rannsóknarinnar er að fá fram hvert hlutverk aðstoðarskólastjóra í 

grunnskólum á Íslandi er. Hver eru dagleg störf þeirra og hvernig er 

verkskipting á milli þeirra og skólastjórnenda.  

 

Viðtalsramminn skiptist í eftirfarandi kafla.  

 

 1. hluti: Persónulegar upplýsingar.  

 2. hluti: Hlutverk 

 3. hluti: Dreifð forysta 

 4. hluti: Faglegt námssamfélag 

1. hluti: Persónulegar upplýsingar 
Mig langar að biðja þig að segja 

mér dálítið frá þér svona í upphafi. 

Viltu segja mér frá kennslu- og 

stjórnunarferli þínum. 

 Líf- og starfsaldur 

 Nám/menntun 

 Starfsferill 

 Starfshlutfall 

 Hve lengi hefur þú starfað við 
þennan skóla 

 Hefur þú starfað við aðra skóla 
og hve lengi við hvern 

 Hvers vegna fórstu í 
skólastjórnun- hver var helsta 
áhugahvötin af því 

 Hvaða undirbúning fékkstu fyrir 
starfið áður en þú byrjaðir 

 Hverja telur þú helstu eiginleika 
þína vera 
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2. hluti: Hlutverk 

 Hvert er hlutverk þitt hér í 
skólanum? 

 Ertu með starfslýsingu og hver 
er hún og hver er það sem 
semur hana. Er farið eftir henni í 
einu og öllu? 

 Hvernig skiptið þið stjórnendur 
með ykkur verkum? 

 Í hvað telur þú að mesti tími 
þinn fari í sem stjórnandi? 

 Hvernig lítur þú á þig sem 
kennslufræðilegan leiðtoga? 

 Hvernig kemur þú að 
starfsmannamálum? 

 Ertu ráðgefandi fyrir 
starfsmenn, á hvaða hátt? 

 Getur þú lýst degi í vinnunni hjá 
þér? Er hver dagur eins eða eru 
þeir ólíkir? 

 Hvert er hlutverk þitt gagnvart 
nemendum? 

 Hvaða þætti telur þú 
mikilvægasta í stjórnun? 

 Hvernig stjórnandi telur þú að 
þú sért? 

 Hvernig er samskiptum þínum 
við starfsmenn háttað? 

 Hvert telur þú þitt hlutverk vera 
sem aðstoðarskólastjóri? 

 Hvernig líður þér í starfi? 
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3. Dreifð forysta 

 
Nú langar mig að ræða aðeins 

dreifða stjórnun og hugmyndir 

þínar um hana. 

 Hvernig er stjórnuninni háttað í  

 skólanum? 

 Hvernig er ákvarðanatöku 
háttað? 

 Hvernig koma kennarar og aðrir 
starfsmenn að ákvarðanatöku? 

 Hvernig sérð þú dreifða 
stjórnun fyrir þér? 

 Hvernig er þinni ákvarðanatöku 
háttað í skólastarfinu? Myndir 
þú vilja hafa meiri áhrif? 

 Koma kennarar og aðrir 
starfsmenn að einhverju leiti að 
stjórnun? 

 Finnst þér kennarar sækjast 
eftir því að koma að 
ákvarðanatöku? 

 
 

4. Faglegt námssamfélag 

 

 

 

 

Hvert er þitt hlutverk þegar kemur 

að því að byggja upp faglegt 

námssamfélag og vinna að 

þróunarstarfi 

 

 Hvað er faglegt námssamfélag í 
þínum huga? 

 Hvernig byggir þú upp faglegt 
námssamfélag í þínum skóla? 

 Hvaða leiðir notar þú til að 
virkja starfsmenn með í faglegt 
starf? 

 Hvernig heldur þú þér 
upplýstum um það starf sem 
fer fram á gólfinu? 

 Hvernig styður þú starfsmenn í 
sínu starfi? 

 Hver er sýn þín á skólastarfið? 
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 Hvernig er skipulagi háttað 
þegar kemur að umbótastarfi 
og þróunarstarfi innan 
skólans? Hvert er þitt hlutverk í 
því starfi? 

 Hvert er þitt hlutverk í 
stefnumótun skólans? 

 Hversu mikilvægt telur þú 
þróunarstarf og umbótastarf 
vera í skólum og hvers vegna? 

 Getur þú sagt mér frá 
einhverju sem hefur gengið vel 
í sambandi við innleiðingu á 
þróunarstarfi og uppbyggingu 
á faglegu námssamfélagi? 

 Hvaða leiðir telur þú bestar til 
að auka gæði skólastarfsins? 
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Viðauki 2 

 

Ágæti aðstoðarskólastjóri 
 

Ég undirrituð er að vinna að lokaverkefni mínu í meistaranámi mínu við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Í þessu verkefni er ég að gera rannsókn 

á hlutverki og daglegum störfum aðstoðarskólastjóra í grunnskólum á 

Íslandi. Rannsóknarspurning mín er: Hvert er hlutverk aðstoðarskólastjóra í 

grunnskólum? 

Markhópur minn eru aðstoðarskólastjórar í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu sem hafa að minnsta kosti þriggja ára 

stjórnunarreynslu. Ég óska  því eftir þátttöku þinn í þessari rannsókn. 

Rannsóknin er eigindleg og felst í viðtölum við þátttakendur. Gera má 

ráð fyrir að viðtalið taki um það bil 45 mínútur. Áherslan er að viðmælendur 

lýsi starfi sínu, hlutverki sínu sem stjórnandi  og verkskiptingu á milli 

stjórnenda, ákvarðanatöku og hvernig hann kemur að skipulagi skólans. 

Viðtölin verða hljóðrituð og afrituð orðrétt. Þegar vinnu við verkefnið er 

lokið verða viðtölum eytt. Lögð verður áhersla á fullan trúnað við 

viðmælendur og munu nöfn viðmælenda né nöfn á skólum hvergi birtast. 

Ég mun hafa samband við þig símleiðis innan fárra dag. 

 

Með fyrirfram þökk og von um jákvæðar og góðar undirtektir. 

Sædís Ósk Harðardóttir 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 

Viðauki 3 

 

Upplýsingar um rannsókn og samþykki þátttakenda  

Heiti rannsóknar: Hvert er hlutverk aðstoðarskólastjóra í grunnskóla  

 

Nemi: Sædís Ósk Harðardóttir  

Skóli: Háskóli Íslands.  

Leiðbeinendur: dr. Friðgeir Börkur Hansen  

  

Markmið þessarar rannsóknar er skoða hvert hlutverk aðstoðarskólastjóra í 

grunnskólum á íslandi sé í raun og veru og fá innsýn inn í dagleg störf þeirra. 

Er samræmi í því sem þeir gera dags daglega og starfslýsingum sem settar 

eru fram um þeirra hlutverk? Rannsóknaraðferðin er eigindleg. 

Rannsóknarspurningin er: Hvert er hlutverk aðstoðarskólastjóra í 

grunnskólum á Íslandi? 

Unnið verður með opnar spurningar þar sem viðmælanda er frjálst að tjá sig 

eins og hann vill. Viðmælanda er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er, 

getur neitað að svara spurningum sem honum þykja óþægilegar og getur 

krafist nafnleyndar (reyndar verður unnið út frá því í rannsókninni). 

Rannsóknin er meistaraprófsverkefni. Öllum gögnum verður eytt að 

verkefni loknu.  

Ég hef lesið ofangreindar upplýsingar og veiti samþykki mitt til þátttöku.  

  

Staður og dagsetning:_______________________________  

  

Þátttakandi:________________________________________________ 

 


