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Í skólastarfi verður ekki komist hjá breytingum. Þær eru oft af hinu góða en ekki alltaf 
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Einnig langar mig að þakka móður minni sem alltaf hefur stutt við bakið á mér. Synir mínir 

eiga einnig þakkir skyldar fyrir umburðarlyndi meðan á samningu stóð. Leiðbeinandi minn 

var Anna Kristín Sigurðardóttir dósent við Menntavísindasvið og vil ég færa henni sérstakar 

þakkir fyrir hvatningu, leiðsögn og ábendingar við verkið. Sérfræðingur var Arna H. Jónsdóttir 

dósent við Menntavísindasvið, þakka ég henni einnig markvissar og góðar ábendingar.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og 
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Margrét Ólöf Jónsdóttir 



4 

Ágrip 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er að skoða sameiningar leik- og grunnskóla í Reykjavík sem áttu 

sér stað árið 2011. Sjónum er beint að reynsluheimi skólastjóra sem stóðu í brúnni og höfðu 

það hlutverk að leiða skólastarfið. Þeir tókust á við krefjandi áskoranir en margskonar 

tækifæri urðu á vegi þeirra allra. 

Markmið rannsóknarinnar er að auka skilning á stöðu stjórnenda við þessar aðstæður og 

að varpa ljósi á leiðir sem geta stuðlað að farsælu sameiningarferli en ekki síður að benda á 

atriði sem mögulega virka hamlandi og truflandi í ferlinu. Rannsóknin byggir á eigindlegri 

rannsóknaraðferð með langtímasniði en gagna er aflað frá sömu þátttakendum á þriggja ára 

tímabili. Gögnum var safnað með viðtölum við þrjá skólastjóra á árunum 2011 - 2014, 

samtals 14 viðtöl. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að sameiningar leik- og grunnskólanna hafi 

reynt mikið á skólastjórnendur. Þeir telja að í sameiningunum felist ákveðin tækifæri en 

jafnframt miklar áskoranir. Sameiningarnar áttu ekki langan aðdraganda og af þeim sökum 

bar á ákveðnu stefnuleysi og tilviljunarkenndri ákvarðanatöku ásamt pólitískum afskiptum 

sem höfðu hamlandi áhrif á ferlið. Viðhorf þeirra sem í skólunum störfuðu og forráðamanna 

nemenda höfðu einnig víðtæk áhrif á ferlið. Þau mótuðust að miklu leyti af því hvort 

viðkomandi sáu tilgang með sameiningunum eða ekki. Aðlögun nemenda gekk yfirleitt vel en 

aðlögun kennara var mun vandasamari. Munur á menningu á starfstöðvum vóg þar þungt. 

Aðbúnaður á starfstöðvum og skortur á fjármagni til að mæta kostnaði vegna sameininganna 

setti einnig mark sitt á ferlið. 

Vonast er til að nýta megi niðurstöður þessarar rannsóknar til þess að dýpka skilning á 

sameiningarferlinu og sem vegvísi um hvernig ákjósanlegt er að standa að sameiningum og 

hvað beri að varast.  
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Abstract 

To lead in adversity.  Principals‘ experience of school merging. 

This thesis will examine the merging of Reykjavík’s kindergartens and primary schools, which 

took place in 2011. It will focus on the principals who were at the helm and were tasked with 

leading the merged institutes. In doing so, they faced demanding challenges but also 

discovered several opportunities. 

The goal of the study is to understand the position of leaders in these circumstances and 

discover ways that can assist in driving a successful merging but also to indicate issues that 

might delay and interrupt the process.The study is based on qualitative research methods 

with a long-term focus. Data was gathered from the same participants over three years. 

Three principals were interviewed between 2011-2014, for a total of 14 interviews.  

The results of the study indicate that principals found joining kindergartens and primary 

schools demanding. While they believe that opportunities can be discovered in the process, 

they also faced several challenges.The prelude to the merging was short, and due to that, 

the principals sensed a certain level of aimless and random decision-making, which, along 

with political interference, hindered the process.The attitude of those working within the 

schools, parents and guardians affected the process greatly. It was chiefly influenced by 

whether or not the parties saw purpose in the consolidation of schools. Adjusting students 

to the new format proved less challenging than adjusting teachers. The difference in 

organizational culture between the two institutes was the biggest factor.The facilities 

present in the two institutes and the lack of finance to meet the cost of the consolidation 

also marked the process.  

This study is presented with the hope that it will deepen the understanding of the 

consolidation process and to serve as a guide on how to successfully lead such a process  and 

the pitfalls to avoid.  
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1 Inngangur  

Breytingar í skólastarfi eru stöðugar og óhjákvæmilegar. Þær geta verið að frumkvæði þeirra 

sem í skólunum starfa og samkvæmt óskum þeirra. Tilmæli og ákvarðanir um breytingar 

koma einnig oft að ,,ofan“ og skólastjórinn fær það hlutverk að innleiða breytingar sem 

jafnvel skortir einhug um innan skólans. Þetta á gjarnan við þegar skólar eru sameinaðir. 

Breytingar eru samt sem áður hluti af samfélagi nútímans og mikilvægt er að skólinn taki 

breytingum í takt við tímann og þarfir samfélagsins, óháð því hvaðan frumkvæði að þeim 

kemur (Lög um grunnskóla nr. 91, 2. grein/2008). 

Í starfi mínu sem kennari og stjórnandi í grunnskóla hef ég oft verið þátttakandi í 

breytingastarfi og stundum haft það hlutverk að leiða það. Þegar ég starfaði sem kennari 

fannst mér áhugaverðara að taka þátt í breytingum sem ég átti hlutdeild í en þeim sem komu 

til vegna tilmæla frá skólayfirvöldum. Það getur verið vandasamt að stýra breytingum sem 

starfsfólk hefur ekki haft forgöngu um eða á ekki hlutdeild í og sem að auki geta verið í 

andstöðu við vilja þeirra. Stjórnandinn þarf þá að leita leiða til að fá starfsfólkið á sitt band og 

stuðla að því að það upplifi aðild að breytingunum (Fullan, 2016). 

Sameining skóla, sem er viðfangsefni þessarar rannsóknar, er eitt af því sem ákveðið er af 

yfirvöldum en stjórnendur þurfa að fylgja eftir, oft og tíðum þrátt fyrir mikla andstöðu 

starfsmanna. Þá reynir á að stjórnanda takist að leiða þessar breytingar með markvissum 

hætti þannig að þær verði til farsældar fyrir skólastarfið. 

Hérlendis hafa verið gerðar nokkrar rannsóknir á sameiningum grunnskóla sem beinast 

að mismunandi þáttum. Óskar J. Sandholt (2006) rannsakaði tilgang og árangur sameininga 

grunnskóla á Íslandi frá 1996-2004. Niðurstöður hans bentu til að tilgangur sameininga hafi 

ekki alltaf verið skýr en tengdist oftast hagræðingu, betri nýtingu fjármuna, faglegri 

endurskoðun eða breytingum á stjórnun skóla. Sylvía Dögg Hjörleifsdóttir (2012) rannsakaði 

stjórnun breytinga í kjölfar sameiningar tveggja grunnskóla á landsbyggðinni. Niðurstöðurnar 

bentu til þess að stjórnun breytinga hafi verið ómarkviss og að þær hafi reynt mikið á 

starfsmennina. Steinunn Helga Lárusdóttir, Anna Kristín Sigurðardóttir, Arna H. Jónsdóttir, 

Börkur Hansen og Guðný Guðbjörnsdóttir (2015) komust að sömu niðurstöðu í rannsókn 

sinni á áhrifum efnahagshrunsins á Íslandi árið 2008 á skólastarfið í borginni. Þar kemur fram 

að sameiningar á leik- og grunnskólastigi hefðu aukið mjög á þá erfiðleika sem hlutust af 

þeim niðurskurði sem var fylgifiskur efnahagshrunsins. Auk þess hefur Leifur Eysteinsson 

(2008) sett saman vegvísi um sameiningu ríksstofnana fyrir þá sem stjórna eða taka þátt í 

sameiningum. Þar er fjallað um aðferðafræði, reglur, álitamál og vandamál sem upp kunna 

að koma við sameiningu stofnana. 
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Sameiningar eiga sér langa sögu víða erlendis og gerðar hafa verið margvíslegar erlendar 

rannsóknir er lúta að sameiningum. Þar má nefna að Howley, Johnson og Petrie (2011) 

skoðuðu fjöldann allan af rannsóknum á sameiningum skóla og skólaumdæma í 

Bandaríkjunum.  

Í þessari rannsókn er sjónum beint að sameiningum leik- og grunnskóla í Reykjavík sem 

samþykktar voru í borgarstjórn Reykjavíkur árið 2011. Þessar sameiningar hafa verið 

kannaðar með ýmsum hætti. Þar má nefna Úttekt á aðdraganda stofnunar skóla- og 

frístundasviðs Reykjavíkurborgar og sameiningarferli skóla (2014) sem tekin var saman fyrir 

innri endurskoðun Reykjavíkurborgar. Þar er gerð úttekt á aðdraganda stofnunar nýs skóla- 

og frístundasviðs og sameiningarferli leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila með tilliti til 

samþykkta Reykjavíkurborgar, stjórnsýslulaga og góðra stjórnarhátta. Sérstök áhersla er þar 

lögð á að skoða samskipti og samráð við helstu hagsmunaaðila í ferlinu. Sigríður Ó. 

Halldórsdóttir (2017) rannsakaði sameiningar skóla, leikskóla, frístunda- og félagsmiðstöðva í 

Reykjavík 2011. Markmið rannsóknarinnar var að afla upplýsinga um framkvæmd breytinga 

hjá opinberri stofnun til þess að varpa ljósi á það hvort þær hefðu náð að festast í sessi sex 

árum síðar. Þá má nefna Úttekt á sameiningum leikskóla Reykjavíkurborgar 2009 – 2018 

(Anna Magnea Hreinsdóttir, 2018). En þar er sjónum beint að sameiningum leikskólanna í 

Reykjavík 2011. Úttektinni er ætlað að svara því hvort sameiningarnar hafi skilað þeim 

ávinningi sem lagt var upp með hvað varðar hagræðingu í rekstri, aukna skilvirkni í stjórnun 

og samræmda stefnumótun. Þar er skoðaður aðdragandi sameininganna, hvað leiddi til 

þeirra sem og hvernig þeim var fylgt eftir.  

Sú rannsókn sem hér er fjallað um bætir í þann brunn upplifunar skólastjórnenda í 

grunnskólum á fyrstu árunum eftir sameiningu. Af almennri umfjöllun frá þessum tíma er 

ljóst að mikil átök voru um þessar aðgerðir og má ætla að þau hafi birst með skýrum hætti í 

störfum skólastjóra sem höfðu það hlutverk að stýra sameiningunum árið 2011. Skoðað er 

hvernig þeir upplifðu og tókust á við þær breytingar sem fylgdu í kjölfarið. Hvaða bjargir þeir 

höfðu og hvert þeir gátu leitað fanga eftir stuðningi. Þá er horft til þess hvaða tækifæri og 

áskoranir mættu þeim og hvernig þeir tókust á við þær. Einnig er sjónum beint að því hvort 

og þá hvernig menning skólanna hafði að þeirra mati áhrif á ferlið. 

Markmiðið með þessari rannsókn er að auka skilning á stöðu stjórnenda við þessar 

aðstæður og að varpa ljósi á leiðir sem geta stuðlað að farsælu sameiningarferli en ekki síður 

að benda á atriði sem mögulega virka hamlandi og truflandi í ferlinu. Sameiningar skóla á 

Íslandi hafa verið nokkuð algengar undanfarin ár og vonast er til að nýta megi niðurstöður 

þessarar rannsóknar til þess að dýpka skilning á þessu ferli og sem vegvísi um hvernig 

ákjósanlegt er að standa að sameiningum og hvað beri að varast.  

Í þessari rannsókn er leitast við að svara eftirfarandi spurningum: 
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Hver var reynsla skólastjóra af sameiningu leik- og grunnskóla og sameiningum grunnskóla í 

Reykjavík 2011? 

Hvaða áskoranir og tækifæri sáu þeir í sameiningarferlinu?  

Niðurstöður byggja á viðtölum sem leiðbeinandi minn tók við leik- og grunnskólastjóra 

fyrstu þrjú árin eftir sameiningu. 

Ritgerðin skiptist í fimm meginkafla. Á eftir inngangi er kafli um fræðilegar forsendur 

ritgerðarinnar. Þar er m.a. fjallað um fyrirliggjandi gögn og rannsóknarniðurstöður um 

sameiningu skóla bæði innanlands sem og erlendis. Fræðilegur bakgrunnur er sóttur í 

hugmyndir um skólann sem opið kerfi, skólamenningu og breytingastjórnun. Þriðji kafli fjallar 

um rannsóknaraðferðina þar sem m.a. er greint frá aðferðum við val á þátttakendum, 

gagnaöflun og úrvinnslu gagna. Í fjórða kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar sem 

síðan eru ræddar nánar í kafla fimm og dregin saman svör við rannsóknarspurningunum.   
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er rannsóknin sett í fræðilegt samhengi í fimm undirköflum. Í fyrsta hlutanum 

er fjallað um sameiningar skóla hér á landi sem og erlendis. Skoðaðar eru rannsóknir sem 

gefa vísbendingar um hvernig framkvæmd sameininga hefur almennt verið háttað og hvernig 

til hefur tekist. Þá eru sameiningar skóla í Reykjavík 2011 skoðaðar sérstaklega. Í þriðja hluta 

er fjallað um skólann sem opið kerfi og leitast er við að varpa ljósi á hvernig ýmsir ytri og 

innri þættir geta ýmist haft hvetjandi eða hamlandi áhrif á starfsemi skóla. Óhjákvæmilegt er 

að skólamenning raskist þegar skólar með ólíka menningu eru sameinaðir. Fjórði hlutinn er 

um skólamenningu og áhrif hennar á skólastarf. Í fimmta hluta er fjallað um 

breytingastjórnun með áherslu á skólastjórann sem lykilmann í að leiða breytingar í 

skólastarfi.  

2.1 Sameining skóla  

Sameiningar leik- og grunnskóla hérlendis eru ekki nýjar af nálinni. Ef skoðaðar eru tölur frá 

Hagstofu Íslands (e.d.) kemur í ljós að grunnskólum hefur fækkað jafnt og þétt á 

undanförnum áratugum. Árið 2000 voru starfandi 190 grunnskólar á landinu en árið 2015 

voru þeir 168 talsins sem sýnir að skólar hafa ýmist verið lagðir niður eða sameinaðir öðrum. 

Nemendafjöldi á landinu var hins vegar nánast sá sami, þ.e. 43.644 árið 2000 en 43.760 árið 

2015. Rekja má hluta þessara sameininga til þess að sveitarfélögum hefur einnig fækkað jafnt 

og þétt en árið 2000 voru hérlendis 124 sveitarfélög en þau voru 74 talsins árið 2015. Í lögum 

um leikskóla og grunnskóla frá 1. júlí 2008 er sveitarfélögum veitt heimild til samreksturs 

grunnskóla, leikskóla  sem og tónlistarskóla undir stjórn eins skólastjóra (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, e.d.c). Ætla má að það sé eðlileg þróun hjá sameinuðum sveitarfélögum að 

leita leiða til samreksturs á skólum með hagræðingu í huga þar sem útgjöld vegna skólamála 

vega þungt í rekstri sveitarfélaga.  

Rannsóknir á sameiningum skóla á Íslandi gefa vísbendingar um hvernig framkvæmd 

þeirra var háttað og hvernig til hefur tekist. Þar má nefna rannsókn Óskars J. Sandholt (2006) 

en hann skoðaði tilgang og árangur sameininga grunnskóla á Íslandi frá 1996 - 2004. Sylvía 

Dögg Hjörleifsdóttir (2012) nálgaðist viðfangsefnið með öðrum hætti er hún rannsakaði 

stjórnun breytinga í kjölfar sameiningar tveggja grunnskóla þegar Grunnskóli Ólafsfjarðar og 

Grunnskóli Siglufjarðar voru sameinaðir í Grunnskóla Fjallabyggðar. Markmið 

rannsóknarinnar var að skoða framkvæmd, aðferðir og upplifun starfsmanna gagnvart 

sameiningu skólanna. Breytingaferlið var skoðað í ljósi fræða og kenninga á sviði 

breytingastjórnunar. Aðferðirnar voru einnig skoðaðar og bornar saman við upplifun og líðan 

starfsmanna í breytingaferlinu.  
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Markmið með sameiningu skóla á Íslandi tengist í flestum tilfellum hagræðingu, betri 

nýtingu fjármuna, faglegri endurskoðun eða breytingu á stjórnun (Óskar Sandholt, 2006). 

Erlendar rannsóknir benda til þess sama (Howley, Johnson og Petrie, 2011). Margt bendir 

hins vegar til þess að markmið með sameiningu grunnskóla hafi oft verið óskýr (Óskar J. 

Sandholt, 2006) sem geti leitt til stefnuleysis í ferlinu sjálfu (Sylvía Dögg Hjörleifsdóttir, 

2012). Óskýr stefna og markmið með sameiningu hafi óhjákvæmilega haft hamlandi áhrif á 

ferlið að mati Leifs Eysteinssonar (2008) sem telur lykilinn að farsælli sameiningu felast í að 

greina vel aðstæður og þær stofnanir sem stendur til að sameina og móta skýra framtíðarsýn 

fyrir hina nýju stofnun. Setja þurfi fram raunhæf markmið og mælikvarða til að fylgja þeim. 

Markmiðin ættu að hafa áhrif á hvaða leið verður fyrir valinu í sameiningunni og því starfi 

sem framundan er í nýrri stofnun.  

Þegar skólar eru sameinaðir í hagræðingarskyni er nokkuð auðvelt að setja mælanleg 

markmið. Það getur hins vegar verið erfitt að mæla faglegar umbætur eða ávinning. Mat 

fólks á þeim þáttum getur verið mjög huglægt. Þar má þó nota þekkta kvarða eins og 

samræmd próf og ýmsar viðhorfskannanir sem eru til þess fallnar að mæla faglegar umbætur 

(Óskar J. Sandholt, 2006). 

Ákvörðun um sameiningu skóla ber að ígrunda vel. Sameiningar eru flókið, viðkvæmt og 

vandmeðfarið ferli sem krefst skýrrar sýnar og vandaðrar ígrundunar á kostum og göllum og 

til mikils er að vinna að koma í veg fyrir mistök í ferlinu. Þá ber að hafa í huga að sameining 

stofnana er ferli sem oft stendur yfir í nokkur ár og margt getur farið úrskeiðis (Leifur 

Eysteinsson, 2008). Óskar J. Sandholt (2006) telur sameiningu skóla vænlegan kost ef einsýnt 

er að hún skapi fjölbreyttan skóla og spari fé án þess að metnaðarfullu skólastarfi sé fórnað. 

Howley, Johnson og Petrie, (2011) leggja áherslu á að varast beri að taka kerfisbundna 

ákvörðun fyrir margar stofnanir á sama tíma heldur þurfi að vega og meta hverja sameiningu 

fyrir sig.  

Sameining skóla hefur áhrif á allt skólasamfélagið. Óskar J. Sandholt (2006) telur víðtækt 

samráð við hlutaðeigandi æskilegt m.a. til að fá veigamiklar upplýsingar frá hagsmunahópum 

sem síðan megi nýta við sameininguna. Þátttakendur í rannsókn Óskars (2006) fulltrúar 

meiri- og minnihluta bæjar- eða sveitarstjórna, forstöðumenn fræðslumála, núverandi og 

fyrrverandi skólastjórar, kennarar og foreldrar töldu að samráð við þá hafi verið með 

eðlilegum hætti. Athyglisvert er hins vegar að þeir sem störfuðu í skólunum töldu frekar en 

aðrir hagsmunahópar að samráð við þá hefði ekki verið nægjanlegt en það var jafnframt sá 

hópur sem helst breytti um afstöðu til sameiningar, varð jákvæðara, eftir að hún var um garð 

gengin. Óskar telur að óvissa um eigin stöðu vegi þar þungt. Virk upplýsingagjöf geti dregið 

úr óvissu og skapað betri sátt. Sylvía Dögg (2012) kemst að svipaðri niðurstöðu í sinni 

rannsókn en þar kom fram að sameiningin reyndi mjög á starfsfólkið. Það upplifði óöryggi og 
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álag vegna breytinga á aðstæðum sínum og taldi að skort hefði á upplýsingagjöf og upplifði 

reglu- og stefnuleysi í ferlinu. Sylvía Dögg telur að með virkum samskiptum, tímanlegri 

upplýsingagjöf, vel mótaðri áætlun, stefnu og framtíðarsýn í upphafi breytinga hefði mátt 

lágmarka ýmsa erfiðleika og þannig draga úr þessum neikvæðu tilfinningum sem 

starfsmennirnir upplifðu. Í þeim tilvikum sem hún skoðaði var lagt af stað með hálfkláraða 

stefnu og sýn sem gerði það að verkum að starfsmenn vissu ekki hver stefnan var né hvaða 

aðferðum ætti að beita. Skýr og raunsæ áætlun í upphafi hefði aukið skilvirkni innan 

skipulagsheildarinnar sem og þá yfirsýn sem nauðsynleg er fyrir stjórnendur. Þeir hefðu með 

því móti verið betur í stakk búnir til að takast á við andstöðu sem og að dreifa ábyrgð og 

hlutverkum á réttu starfsmennina.  

Það skiptir máli að starfsmenn eigi hlutdeild í breytingaferlinu. Í rannsókn Sylvíu Daggar 

(2012) kemur fram að starfsmenn fengu ákveðið hlutverk og ábyrgð í breytingaferlinu með 

störfum í teymum sem höfðu það hlutverk að móta nýja stefnu. Þessi leið var til þess fallin að 

draga úr andstöðu og þau atriði sem teymin innleiddu festust fyrr í sessi í hinni nýju 

menningu. Viðmælendur töldu sig hins vegar ekki fá önnur hlutverk í breytingaferlinu en þá 

ábyrgð sem teymunum fylgdi. Howley, Johnson og Petrie (2011) bentu einnig á að foreldrar 

og nemendur voru ánægðari með sameiningarnar þegar samfélagið átti hlutdeild í 

sameiningarferlinu en þegar ákvörðun um sameiningu var tekin af yfirvöldum einhliða. Það 

megi einnig draga úr neikvæðum tilfinningum vegna sameiningar ef leiðtoginn hefur skilning 

á menningu samfélagsins og virki foreldra og aðra í samfélaginu til þátttöku í ferlinu. 

Breytingar tengdar menningu eru óhjákvæmilegur fylgifiskur sameiningar en slíkar 

breytingar geta verið flóknar og erfiðar. Það skiptir miklu máli að starfsmenn hafi trú á að 

breytingarnar séu af hinu góða og því að sameining skóla sé betri kostur en núverandi staða. 

Það skiptir einnig máli að starfsmenn séu upplýstir og þörfin fyrir sameiningu sé vel rökstudd. 

Í niðurstöðum rannsóknar Sylvíu Daggar (2012) kom fram að mikil andstaða gagnvart 

sameiningunni var í hópi starfsmanna. Viðmælendur töldu að hún stafaði af því að þeir hefðu 

fengið litlar upplýsingar og of seint sem olli óöryggi meðal starfsmanna. Starfsmennirnir voru 

vissulega upplýstir um þörfina fyrir sameiningu en töldu að hún snerist fyrst og fremst um 

sparnað og hagræðingu. Enginn þeirra taldi að sameiningin kæmi sér vel fyrir þá og einungis 

tæpur helmingur viðmælenda taldi að sameiningin myndi skapa betri félagslegar aðstæður 

fyrir nemendur. Mikilvægt er að starfsmenn skynji að breytingar skili einhverjum ávinningi 

fyrir þá sjálfa. Það gerir það að verkum að viðkomandi verða móttækilegri fyrir breytingum. 

Sameiningar skóla hafa einnig verið erlendis. Í viðamikilli samantekt Howley, Johnson og 

Petrie (2011) kemur fram að þau telja að gagnsemi og fjárhagslegur ávinningur sameininga 

sé ekki eins mikill og af sé látið. Það sé vissulega hægt að sameina skólaumdæmi og skóla á 

árangursríkan hátt en að það þurfi að varast pólitískar ákvarðanir sem teknar séu, einungis til 
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að draga úr kostnaði, því þegar dregið er úr kostnaði geti gæði kennslu og náms minnkað. Þó 

að sameiningum sé oftar en ekki ætlað að bæta námsframboð og auka tækifæri nemenda til 

náms, þá bendi rannsóknir til að sameinaðir skólar bjóði ekki endilega upp á fjölbreyttara og 

betra nám og jafnvel þó að námsframboðið sé meira þá geti stærð skóla haft neikvæð áhrif á 

árangur nemenda. Við því þurfi að bregðast með sértækum úrræðum. Sparnaðurinn verður 

því stundum ekki sem skyldi. Þau benda jafnframt á að við sameiningu skóla er stjórnendum 

fækkað en sparnaður af því er takmarkaður vegna þess að raunin er sú að oft þarf að fjölga 

millistjórnendum. Þessu til viðbótar fylgir sameiningum gjarnan aukinn kostnaður í formi 

ferðakostnaðar og ýmiskonar leiðsagnar. Hafa ber í huga að rannsóknir Howley og fleiri 

(2011) vísa til mjög stórra skóla sem ekki eru sambærilegir íslenskum skólum hvað 

nemendafjölda varðar. 

2.2 Sameining leik- og grunnskóla í Reykjavík árið 2011 

Efnahagsástandið á hverjum tíma hefur áhrif á skólastarf. Sveitarfélög taka það gjarnan til 

bragðs á krepputímum að spara í skólastarfinu með ýmiskonar hagræðingaraðgerðum. 

Þessar aðgerðir hafa oft mikil áhrif á starfsemi skólanna sem og þá sem í þeim starfa. 

Efnahagshrunið árið 2008 hafði mikil áhrif á fjárhagslega stöðu Reykjavíkurborgar. Í kjölfar 

þess þurfti að leita allra leiða til að draga úr útgjöldum í leik- og grunnskólum án þess að 

skerða grunnþjónustuna. Á næstu tveimur árum var skorið niður í rekstrinum um 13%. Þegar 

enn frekari niðurskurður var nauðsynlegur var gripið til þess ráðs að sameina skóla. 

Grunnskólum Reykjavíkur var af þessum sökum fækkað úr 46 árið 2010 í 42 árið 2014. 

Leikskólum í borginni var einnig fækkaði úr 97 árið 2010 í 83 árið 2014, þar af voru tveir í 

sameinuðum leik- og grunnskóla (Steinunn Helga Lárusdóttir, Anna Kristín Sigurðardóttir, 

Arna H. Jónsdóttir, Börkur Hansen og Guðný Guðbjörnsdóttir, 2015).  

Í nóvember árið 2010 stofnaði borgarstjórinn í Reykjavík starfshóp (Reykjavíkurborg, 

2011) í þeim tilgangi að greina tækifæri í hverfum borgarinnar til endurskipulagningar á 

rekstri leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila með faglegan og fjárhagslegan ávinning í 

huga. Einnig var horft til þátta eins og stjórnunarkostnaðnar og húsnæðisnýtingar, ásamt því 

að skoða samþættingu skóla- og frístundastarfs og samfellu milli skólastiga. Hópnum var 

ætlað að standa vörð um faglegt starf og styrkleika hverrar stofnunar.  

Starfshópurinn safnaði upplýsingum með margvíslegum hætti. Í skýrslunni. Greining 

tækifæra til samrekstrar og/eða sameiningar leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila 

(Reykjavíkurborg, 2011) kemur fram að áhersla var lögð á samráð við hagsmunaaðila; 

foreldra, stjórnendur og starfsfólk leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila. Viðtöl voru tekin 

við stjórnendur og haldnir samráðsfundir með það að markmiði að afla hugmynda en einnig 

til að heyra viðhorf þeirra til sameininga. Auk þess var ábendingagátt á heimasíðu 
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Reykjavíkurborgar opnuð og foreldrar leik- og grunnskólabarna í borginni hvattir til að senda 

inn ábendingar. Í janúar 2011 voru kynningarfundir haldnir í öllum þjónustuhverfum 

borgarinnar ásamt því að upplýsingapóstar voru sendir með reglulegu millibili frá 20. 

nóvember 2010 - 28. febrúar 2011. Rýnihópar voru stofnaðir í byrjun febrúar 2011 til að 

kanna enn frekar sjónarmið fulltrúa starfsfólks og foreldra í hverju borgarhverfi varðandi þær 

hugmyndir sem voru til skoðunar hjá starfshópnum. Einnig voru skoðuð ýmis gögn um 

skólana þar má m.a. nefna skýrslur um heildarmat á skólastarfi. 

Starfshópurinn rökstuddi sameiningu skóla með margvíslegum hætti í skýrslu sinni, 

Greining tækifæra til samrekstrar og/eða sameiningar leikskóla, grunnskóla og 

frístundaheimila (Reykjavíkurborg, 2011). Bent var á að ekki væri marktækur munur á 

ánægju eða árangri í mismunandi skólagerðum í borginni. Skólabragur og jákvætt samstarf 

allra hagsmunaaðila skólastarfs vegi þar þyngst. Ánægja foreldra með grunnskóla barna 

sinna tæki einnig mest mið af mati þeirra á stjórnun skólans sem og ánægju þeirra með 

umsjónarkennara barnsins. Þá er bent á að það geti reynst erfitt að meta námsárangur því 

hann tengdist margvíslegum og flóknum þáttum í lífi hvers nemanda. 

Í skýrslunni, Greining tækifæra til samrekstrar og/eða sameiningar leikskóla, grunnskóla 

og frístundaheimila (Reykjavíkurborg, 2011) kom einnig fram að stórir skólar séu 

hagkvæmari í rekstri en þeir minni. Stærð námshópa yrði hagstæðari og fjármagnið af þeim 

sökum betur nýtt. Sameining skóla sé einnig til þess fallin að minnka stjórnunarkostnað og 

auka hagræðingu í rekstri með eina yfirstjórn. Stórir skólar hefðu ýmsa kosti umfram þá 

smærri fyrir nemendur. Auðveldara væri að skapa sveigjanleika í skólastarfi í stórum skólum 

og að mæta nemendum með margvíslegum sérúrræðum. Þar væri mögulegt að bjóða upp á 

fjölbreyttara skólastarf, aukið námsframboð og öflugri faggreinakennslu. Kannanir sýni einnig 

að nemendur séu almennt ánægðari í fjölmennum unglingadeildum enda mögulegt að bjóða 

þeim upp á fjölbreyttara nám og félagsstarf. 

Í skýrslunni Greining tækifæra til samrekstrar og/eða sameiningar leikskóla, grunnskóla 

og frístundaheimila kom fram að fjöldinn allur af hugmyndum að mögulegum sameiningum. 

Borgarstjórnin lagði mat á styrkleika og veikleika hverrar tillögu með hliðsjón af þeim 

gögnum sem hópurinn aflaði í samráðsferlinu. Allar þessar upplýsingar voru lagðar til 

grundvallar þegar kom að endanlegri ákvarðanatöku um sameiningarnar 

(Borgarstjórnarfundur, 2011). 

Þær sameiningar sem ráðist var í voru mjög umdeildar meðal skólafólks og foreldra. Í 

skýrslunni Úttekt á aðdraganda stofnunar skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar og 

sameiningarferli skóla (2014) var gerð úttekt á því hvernig til tókst. Þar kemur fram að margir 

þættir í framkvæmdinni hafi verið vel unnir. Þar má nefna upplýsingamiðlun, skipulag og 

eftirfylgni með framgangi. Tiltölulega gott skipulag við framkvæmd sameininganna gerði það 
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að verkum að þrátt fyrir veikleikana tókst að ljúka verkefninu. Marga veikleika í ferlinu megi 

rekja til eðlis pólitísks umhverfis þar sem erfitt geti reynst að sameina pólitískt bakland. Það 

sé hins vegar æskilegt að ná sem víðtækastri samstöðu um stór breytingaverkefni til að 

auðvelda innleiðingu þeirra. 

Skýrsluhöfundar telja að gera hefði átt hagsmunaaðilagreiningu og áhættugreiningu í 

upphafi verks. Slík greining skýri hagsmuni einstakra hagsmunaaðila og þá áhættu sem 

sameiningunni fylgi. Í tillögunum hefði einnig þurft að tengja markmið verkefnisins og 

áhættuna sem því fylgdi með skýrum hætti. Ætla má að það hefði auðveldað ákvarðanatöku 

um einstaka sameiningarkosti og einnig hvort hætta hefði átt við þær sameiningar sem 

miklar efasemdir voru um. 

Sameiningarnar voru framkvæmdar á skömmum tíma. Í skýrslunni Úttekt á aðdraganda 

stofnunar skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar og sameiningarferli skóla (2014) er bent 

á það sem veikleika og ítrekuð nauðsyn þess gefa nægjanlegan tíma til undirbúnings á 

sameiningum. Sameiningar af þessu tagi varða mikinn fjölda hagsmunaaðila og mikilvægt er 

að vel takist til. Hætta á mistökum eykst ef tímaramminn er þröngur. Ferlið er flókið og 

margt getur farið úrskeiðis og ef ávinningurinn er ekki augljós er mikil áhætta tekin. Það ætti 

ekki að fara út í sameiningar nema þær feli í sér augljósan ávinning. 

Fjárhagsleg markmið voru skýr en þurft hefði að gera ráð fyrir kostnaðaraukningu sem 

þurfti til að ná fram samlegðarþáttum sameiningar er varðar búnað og aðstöðu. Þá er bent á 

að fjárhagslegur ábati komi yfirleitt ekki fram fyrr en 2 - 3 árum eftir sameiningar.  

Skilgreina hefði átt fagleg markmið með skýrari hætti og á hvern hátt stæði til að meta 

árangur sameiningarinnar. Erfitt getur reynst að meta faglegan árangur ef markmiðin eru 

óljós. 

Í skýrslunni Úttekt á aðdraganda stofnunar skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar og 

sameiningarferli skóla (2014) er bent á að opið samráðsferli, þar sem margir 

sameiningarmögleikar eru skoðaðir, geti skapað meiri óvissu en æskilegt sé. Markmið með 

samráðsferli þurfi að vera skýr í hverju tilviki og í hverju samráðið felst. Hlutaðeigandi gætu 

með því móti skynjað betur að þeir hafi áhrif á ferlið. Margir starfsmenn upplifðu hins vegar 

að búið væri að taka ákvarðanir um sameiningarnar og að um sýndarsamráð væri að ræða. 

Þá hefði þurft að huga betur að samráði á samhæfingu starfshátta til þess að starfsmenn 

upplifðu sameininguna síður sem yfirtöku en frekar sem sameiningu á svipuðum 

starfseiningum. 

Þegar skólar eru sameinaðir mæðir mikið á skólastjórnendum. Stjórnendum starfstöðva 

sem sameinaðar voru var falið að stýra sameiningunum. Þeir höfðu ekki endilega mikla 

reynslu af sameiningum. Það hefði verið æskilegt að þeir hefðu haft aðgang að 

leiðbeiningum um hvernig best væri að standa að samskiptum í ferlinu sjálfu.  
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Í rannsókn á áhrifum efnahagshrunsins á skólastarf í Reykjavík kemur fram að 

sameiningarmálin höfðu umtalsverð áhrif á skólastarf sem kallaði á mikla vinnu bæði á leik-

og grunnskólastigi en þetta jók enn frekar álagið á alla en þó sérstaklega á skólastjórana. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda einnig til þess að sameiningarnar hafi valdið 

umtalsverðri truflun á skólastarfinu og óvíst þykir hvort sá þáttur hagræðingaraðgerða 

borgarinnar skili þeim ávinningi sem vænst var til (Steinunn Helga Lárusdóttir og fleiri 2015).  

Í Úttekt á sameiningum leikskóla Reykjavíkurborgar 2009 – 2018 (Anna Magnea 

Hreinsdóttir, 2018) bera niðurstöður að sama brunni en þar kemur fram að hagræðingin 

byggði að stærstum hluta á fækkun stjórnenda en varlega áætlað hefur stjórnendum ekki 

fækkað nema um fjögur stöðugildi þegar til lengri tíma er litið. Áætlun um fækkun 

stjórnenda skilaði því hagræði sem vonir stóðu til fyrstu árin eftir sameiningu en ekki þegar 

fram liðu stundir. Þetta samræmist niðurstöðum Howley og félaga (2011) en þau benda á að 

fjárhagslegur ávinningur sameininga sé ofmetinn og ekki sjálfgefinn. 

2.3 Kenningar um skóla sem opið kerfi 

Starfsemi skóla er flókið ferli þar sem samspil innri og ytri þátta hefur áhrif á 

skólasamfélagið. Segja má að sú starfsemi sem fram fer í skólum hafi víðtæk áhrif á 

samfélagið en að sama skapi hafi samfélagið áhrif á starfshætti í skólum. Þegar breytingar líkt 

og sameiningar skóla standa fyrir dyrum verður þetta samspil innri og ytri þátta enn flóknara 

en ella. Skilningur á starfsemi og uppbyggingu stofnana getur auðveldað ákvarðanatöku um 

hvort og hvernig sameina eigi skóla og að skilja hvað gerist í kjölfar sameininga.  

Fræðimennirnir Hoy og Miskel (2013) benda á að ekki sé hægt að skoða stofnun óháð því 

umhverfi sem hún er í. Hún hafi áhrif á umhverfið og umhverfið hafi áhrif á stofnunina. Á 

þeim grunni ræða þeir um skólastofnum sem opið kerfi (mynd 1). Ýmsir ytri þættir geta haft 

ýmist hvetjandi eða hamlandi áhrif á starfsemina, auk þess geta ýmsir innri þættir sem eiga 

sér stað inni í stofnuninni sjálfri eins og stjórnunarhættir, samskipti og menning í skólanum 

vegið þungt. Innan stofnana starfar fólk með mismunandi bakgrunn, gildismat, reynslu og 

væntingar sem oft fara ekki saman við væntingar stofnunarinnar. Starfsemin er því í senn 

með ákveðin formleg markmið en einnig óformleg þar sem starfsemin lagar sig að þörfum 

þeirra sem þar starfa, stundum nefnt dulin námskrá. 
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Mynd 1. Starfsemi stofnunar sem opið kerfi (Hoy og Miskel, bls. 33). 

 

Í kjarna hverrar stofnunar fer hin eiginlega starfsemi hennar fram sem í skólum er nám og 

kennsla. Innra starf stofnunar byggir á skipulagi, fólki, menningu og pólitík. Þessir þættir eru 

sjálfstæðir en í virkum tengslum hverjir við aðra og umhverfi sitt. Umhverfið hefur áhrif á 

starfsemina með þáttum eins og mannauði, fjármagni, sýn og stefnu skólayfirvalda. Sá 

efniviður sem berst til stofnunar er nýttur til starfseminnar og frá henni berst svo afurð t.d. í 

formi gæða skólastarfs og námsárangurs nemenda. Opið kerfi er víxlverkandi kerfi í sjálfu sér 

og endurgjöf er grundvallaratriði í þróun stofnunar sem sífellt er að læra og endurnýja sig í 

samspili við umhverfi sitt.  

Þegar skólar eru sameinaðir riðlast innra skipulag stofnunar því segja má að verið sé að 

móta innra starf nýrrar stofnunar með því að blanda saman innra skipulagi og menningu 

tveggja eða fleiri eldri stofnana. Ætla má að starfshættir sem ríktu í eldri stofnunum hafi 

víðtæk áhrif á þá starfsemi sem fram fer í nýrri stofnun og á þá sem þar starfa sem og á þá 

menningu og pólitík sem mótast í nýrri stofnun. Menning sameinaðra stofnana getur fallið 

vel saman en oftar en ekki verða árekstrar þegar ólík gildi rekast á. 
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2.4 Skólamenning og áhrif hennar á skólastarf 

Farsæll stjórnandi þarf að skilja og vera læs á menningu síns skóla og umhverfi hans. 

Skólastjóri getur með stjórnunarháttum sínum haft áhrif á skólabraginn og skólamenningu og 

ætti mótun menningar að beinast að því að byggja upp hefðir sem auka gæði og breyta 

góðum skóla í enn betri skóla (Birna Sigurjónsdóttir og Börkur Hansen, 2014). Þetta getur þó 

reynst snúið verkefni fyrir stjórnanda sem þekkir ekki menningu beggja/allra þeirra stofnana 

sem sameinaðar hafa verið. 

Skólamenning endurspeglast í því starfi sem fram fer í skólunum. Fólk sammælist um 

hvernig það starfar, hugsar og framkvæmir hlutina (Sigurborg K. Kristjánsdóttir og Rúnar 

Sigþórsson, 2009). Þegar skólar eru sameinaðir er stjórnendum hins vegar vandi á höndum 

því að fólkið sem þar starfar hefur ekki enn sammælst um hvað er æskilegt og hvað ekki. 

Stjórnandinn fær þá tækifæri til þess að stýra mótun nýrrar menningar með hagsmuni 

skólans að leiðarljósi. 

Einn af þeim fræðimönnum sem mikið hefur skrifað um menningu er Schein (2010). Hann 

setti fram líkan til skýringar á hugtakinu þar sem menning byggir á þremur mismunandi 

lögum (mynd 2). Líkaninu er ætlað að útskýra hvernig mismunandi þættir frá hinu dulda til 

þess sýnilega hafa víxlverkandi áhrif á hugmyndir okkar, gildi og norm. 

 

Mynd 2. Líkan sem skýrir þrjú mismunandi lög menningar (Schein, bls. 24). 
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Samkvæmt skýringum Hoy og Miskel (2013) á líkani Schein hefur fólk ákveðnar 

grunnhugmyndir eða sýn á það hvernig það lítur á lífið. Grunnhugmyndirnar byggja á óljósum 

forsendum um eðli mannlegra sambanda, mannlega eignleika, trúverðuleika, raunveruleika 

og aðstæður. Gildi fólks byggja á þessum forsendum og móta hinar sameiginlegu hugmyndir 

um hið æskilega. Viðmiðin um það hvernig ber að haga sér grundvallast í raun af 

grunnhugmyndum einstaklingsins og gildum. Gildi móta það sem einkennir sérstöðu 

stofnunar. Þeir sem eru hluti af stofnun og vita fyrir hvað hún stendur eru líklegri til að taka 

ákvarðanir sem styðja við ríkjandi menningu og upplifa sig auk þess frekar sem hluta af 

stofnuninni. Viðmiðin um það hvernig á að hegða sér eru þá skýr. Það er hins vegar ekki 

endilega víst að allir séu sammála um þessa þætti innan sömu stofnunar. Það getur því verið 

ríkjandi margskonar menning eða menningarkimar í einni og sömu stofnuninni. Ætla má að 

þessi margbreytileiki sé enn meiri í sameinuðum skólum og menningarlegir árekstrar skjóti 

upp kollinum. Þá getur skapast vandi í samskiptum þeirra sem í stofnuninni starfa. 

Fræðimenn hafa skilgreint einkenni mismunandi menningar með ýmsu móti. Ólafur H. 

Jóhannsson (2013) dregur saman flokka sem Handy setti fram (1985) en hann flokkar 

menningu stofnana í valdamenningu, hlutverkamenningu, verkefnamenningu og 

persónumenningu. Valdamenning (e. power culture) einkennist af því að sá sem stjórnar er 

með alla þræði í hendi sér og völd hans eru miðlæg og sterk. Menningin byggir í raun á því að 

starfsmenn treysta sterkum leiðtoga. Hlutverkamenning (e. role culture) á við um stofnanir 

þar sem regluveldi er ráðandi og völdin eru stigskipt í pýramída. Mest eru völdin í efsta þrepi 

og minnst í því neðsta. Í þessum stofnunum eru verklýsingar skýrar og hver og einn veit til 

hvers er ætlast af honum. Boðleiðir eru greiðar og upplýsingar berast að neðan og upp. 

Ákvarðanir koma að ofan og niður. Yfirmaður leitar þó gjarnan upplýsinga og ráða hjá 

undirmanni. Hann tekur engu að síður ákvarðanir einn og sama undirmanni ber að hlíta þeim 

þó hann sé ekki endilega sáttur við ákvörðunina. Verkefnamenning (e. task culture) felur í sér 

að áhersla er lögð á að leysa þau viðfangsefni sem fyrir liggja með sem bestum árangri. Þeir 

starfsmenn sem til þess eru hæfastir fá það hlutverk að leysa málin. Hópar eða teymi eru 

mynduð um tiltekin viðfangsefni og geta því verið breytileg eftir eðli verkefna hverju sinni. 

Valddreifing og dreifð forysta einkenna þessa menningu. Persónumenning (e. person culture) 

byggist að miklu leyti á sjálfstæði hvers og eins. Hver og einn ræður gerðum sínum án 

utanaðkomandi krafna og starfsmaður lýtur því ekki annarra valdboði. Það er sjaldgæft að 

finna skýr einkenni þessarar menningar í menntastofnunum. Það á þó að einhverju leyti við 

þegar kennari er að mestu einráður um kennslu- og samskiptahætti. 

Handy telur að öll þessi einkenni geti verið gagnleg í stofnunum en það fari eftir 

aðstæðum hverju sinni hvaða einkenni eru æskileg. Það ber að hafa í huga að hann er ekki að 

fjalla sérstaklega um skóla heldur stofnanir almennt. Þessi flokkun getur verið nytsamleg til 
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að leggja mat á hvaða einkenni á menningu eru æskileg og eftirsóknarverð (Ólafur H. 

Jóhannsson, 2013). 

Hugtakið skólabragur er nátengt skólamenningu. Í skýrslu frá OECD (2009) koma fram 

vísbendingar um að skólabragur geti haft áhrif á nám og árangur nemenda.Þar er bent á að 

fylgni sé milli jákvæðs skólabrags og námsárangurs. Jákvæður skólabragur getur auk þess 

haft áhrif á kennara og vinnu þeirra og haft í för með sér aukna starfsánægju og framleiðni. 

Skólastjórar sem fá það hlutverk að leiða sameiningar þurfa að huga vel að því hvernig 

þeir geta stuðlað að menningu og skólabrag sem er skólastarfinu og þeim sem í skólunum 

starfa til framdráttar. 

Þegar skólar eru sameinaðir má segja að tveir ólíkir menningarheimar rekist á og því 

óhjákvæmilegt að ný menning verði til. Í skýringum Hoy og Miskel (2013) á líkani Schein 

(2010) kemur fram að fólk hafi ákveðna sýn á það hvernig það lítur á lífið. Þessi sýn byggir á 

duldum forsendum, sambandi milli fólks og sambandi þess við umhverfi sitt. Þegar skólar eru 

sameinaðir koma saman hópar sem hafa e.t.v. ólíkar grunnhugmyndir og gildi. Fólk hefur því 

ekki lengur þessa sameiginlegu sýn sem mótar sameiginlegar hugmyndir um hið æskilega. 

Viðmiðin um það hvernig ber að haga sér eru því ekki lengur skýr. Það getur hins vegar verið 

erfitt fyrir stjórnandann að átta sig á þessum menningarmun sökum þess að grunnhugmyndir 

og gildi eru ekki sýnileg. Schein (2010) líkir menningu í þessu sambandi við ísjaka þar sem 

einungis lítið brot hans er sýnilegt á yfirborðinu. Það sýnilega af menningunni er 

birtingarmyndin en gildin og grunnhugmyndir lúra neðansjávar og til þess að öðlast skilning á 

menningunni þarf að kafa undir yfirborðið. Það má því segja að það sé hlutverk stjórnenda í 

sameinuðum skóla að komast að því hvað leynist undir yfirborðinu. Það er hins vegar ekki 

auðhlaupið að því fyrir stjórnanda sem þekkir aðeins hluta af starfsfólkinu. 

Í rannsókn Sylvíu Daggar Hjörleifsdóttur (2012) á sameiningu tveggja grunnskóla kemur 

fram að hún telur að menningarlegir árekstrar séu nánast óhjákvæmilegir þegar skólar eru 

sameinaðir. Viðmælendur Sylvíu Daggar upplifðu mismunandi menningu, verklag og venjur á 

milli skólanna. Stjórnendur sameinaða skólans kynntu sér menninguna á báðum 

starfstöðvum og leituðust við að móta nýja menningu þar sem ýmislegt gamalt úr báðum 

skólastofnununum var tekið inn. Viðmælendur voru eftir á almennt ánægðir með þær 

breytingar sem þannig voru gerðar. Sylvía Dögg bendir á að breytingar sem tengjast 

menningu séu gjarnan taldar helsta orsök þess að sameiningar skipulagsheilda heppnist ekki 

sem skyldi. 

Breytingar tengdar menningu eru langtímaverkefni. Sigríður Ó. Halldórsdóttir (2017) 

rannsakaði framkvæmd breytinga við sameiningar skóla, leikskóla, frístunda- og 

félagsmiðstöðva í Reykjavík 2011. Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á það hvort 

þær hafi náð að festast í sessi um sex árum eftir að þær áttu sér stað. Einn þáttur 
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rannsóknarinnar snéri að því hvort viðmælendur teldu að sameiningarnar hafi haft áhrif á 

samskipti, samvinnu og menningu. Niðurstöður benda til að á flestum starfstöðvum hafi 

menningin breyst, ólíkar uppeldisstefnur verið samþættar og innra skipulag sameinað. Nýir 

starfsmenn hafa komið inn í hópinn og samskipti og samvinna innan sameinaðra starfstöðva 

hafa aukist, það sé þó enn stutt í að starfsmenn sjái allt í ljóma sem áður var. Sigríður telur 

að niðurstöðurnar geti gefið vísbendingu um að hópurinn sem fór í gegnum sameiningu sé 

farinn að eignast sína eigin reynslu, trú og hugmyndir og ályktar að ekki sé langt í það að 

breytingarnar nái að festast í sessi. 

Þetta samræmist Sergiovanni (2009) en  hann telur mikilvægt að þeir sem í skóla starfi 

hafi sameiginlega sýn. Hann telur lykilinn að farsælu og skilvirku skólastarfi felast í því að fólk 

sameinist um gildi og tilgang. Þá viti starfsfólkið hvert skuli halda, hvað skuli gera og hvernig. 

Við slíkar aðstæður minnkar þörfin fyrir formlega forystu. Þörfin fyrir forystu hverfur hins 

vegar aldrei. 

Fullan (2016) telur að skólastjórinn sé í lykilhlutverki þegar kemur að því að skapa 

framtíðarsýn og móta menningu sem miðar að farsælu og framsæknu skólastarfi. Það má því 

ætla að það ráðist mjög mikið af því hvernig skólastjórinn heldur á málinu hvernig til tekst. 

Skólastjórinn þarf með stjórnunarháttum sínum að hafa áhrif á breytingaferlið með 

markvissum hætti og horfa til þátta eins og samhengis, atburðarásar og tímasetningar. Auk 

þess þarf hann að reyna eftir fremsta megni að skapa einhug um sameininguna. Það er 

einnig mikilvægt að sá sem leiðir breytingarnar þekki stofnunina vel sem vinnustað sem og 

þá siði og venjur er þar gilda (Leifur Eysteinsson, 2008). 

Það er flókið hlutverk að stýra skóla og enn vandasamara þegar breytingar líkt og 

sameiningar standa yfir. Vissulega er hægt að veita skólastjórnendum stuðning og veita 

ákveðnar leiðbeiningar um hvernig stýra eigi breytingum í skólastarfi en ekki nákvæmlega 

hvernig eigi að framkvæma einstaka þætti. Það er því alltaf hugsandi leiðtogi sem blandar 

saman vitneskju um samhengi aðstæðna og persónulegum þáttum við nýjar hugmyndir að 

utan sem farnast best í starfi (Fullan, 2016). 

2.5 Áhrif skólastjóra á skólastarfið 

Þegar breytingar líkt og sameiningar skóla standa fyrir dyrum reynir verulega á forystuhæfni 

skólastjóranna. Þeir þurfa þá sem endranær að huga vel að þeim stjórnunaraðferðum sem 

þeir beita og vera meðvitaðir um hvaða leiðir eru líklegar til árangurs í skólastarfi. 

Skólastjórinn hefur það hlutverk samkvæmt lögum að leiða skólastarf og vera lykilmaður i 

breytingastarfi. Í 7. grein grunnskólalaga frá 2008 segir að skólastjóri beri frumábyrgð á 

skólastarfi: ,,Við grunnskóla skal vera skólastjóri sem er forstöðumaður grunnskóla, stjórnar 
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honum, veitir faglega forustu og ber ábyrgð á starfi skólans gagnvart sveitarstjórn“ (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). 

Það velkist enginn í vafa um að skólastjórinn er í forystuhlutverki í skólastarfinu. Það á 

ekki síst við þegar breytingar eins og sameiningar eru í farvatninu. Ýmsir fræðimenn hafa 

bent á að farsæl breytingaforysta tengist mótun nýrrar menningar. Fullan (2016) telur að 

breytingastarf í skólum ætti fyrst og fremst að beinast að þeirri menningu sem þar er við lýði. 

Börkur Hansen (1994) telur að líta beri á stjórnun skóla sem nokkurs konar menningarmótun 

sem beinist að því að byggja upp hefðir sem einkennast af því að rannsaka, skoða og meta 

skólastarfið með það að leiðarljósi að auka gæði og breyta góðum skóla í betri skóla. 

Mikilvægur þáttur í mótun nýrrar menningar í skólum er að þeir sem þar starfi hafi 

sameiginlega sýn. Hord (2015) telur sameiginlega sýn lykilatriði í skólaþróun, þá viti allir 

hvert skal halda en einnig er mikilvægt að sýnin sé nemendum til hagsbóta. 

Rannsóknir sýna að stjórnunarstíll skólastjóra hefur áhrif á þá menningu og þann 

skólabrag sem er við lýði í skólum. Fullan (2016) vitnar í rannsóknir Coleman (1998) sem 

rannsakaði samband milli stjórnunarstíls ogskólabrags. Hann komst að því að það voru 

ákveðin einkenni stjórnunarhátta skólastjóra sem höfðu jákvæð áhrif á skólabraginn. 

Þessi einkenni á stjórnunastíl eru: 

 Stjórnandinn er leiðandi, virkjar fólk í átt að ákveðinni sýn og fær fólk með sér. 

 Stjórnandinn sameinar, skapar sátt og lætur fólkið koma fyrst. 

 Stjórnandinn er lýðræðislegur og mótun sameiginlegar sýnar felst í þátttöku 

starfsfólks. 

 Stjórnandinn er leiðbeinandi og hvetur fólk til að prófa nýja hluti. 

Að sama skapi geti stíf beiting valds og miklar og óraunhæfar kröfur um árangur haft 

neikvæð áhrif á skólabraginn. 

Ingileif Ástvaldsdóttir (2009) rannsakaði áhrif skólastjóra á mótun skólamenningar í 

þremur nýjum skólum hérlendis. Kannað var hver væru helstu áhrif skólastjóra á mótun 

skólamenningar og á hvern hátt áhrif skólastjóra á skólamenningu birtust í daglegu starfi 

skólans. Rannsókninni var ætlað að auka skilning á því hvernig nýta megi skólamenningu sem 

eitt af stýritækjum skólastjórnenda. Skólastjórarnir lögðu allir áherslu á að skapa 

skólamenningu sem einkenndist af samvinnu og sveigjanleika. Þeir notuðu hins vegar 

mismunandi aðferðir til að ná markmiðum sínum. Lýðræðislegir stjórnunarhættir voru 

einkennandi sem birtist í því að skólastjórarnir tóku þátt í daglegum störfum skólans, dreifðu 

forystu, hlustuðu og hvöttu til umræðna. Áhrifa skólastjóranna gætti helst í því hvernig þeir 

völdu að koma stuðningi og eftirfylgni við áherslurnar fyrir í starfinu. Þar virtist skipta máli 

hvort og þá hvernig þeir dreifðu forystu og ábyrgð á starfinu meðal kennara og annarra 
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starfsmanna skólans. Í niðurstöðum kom fram að fjórar leiðir spiluðu saman á mismunandi 

vegu í skólunum þremur. Þær voru að: 

 Samvinna og virkni ríkti í formlegu stjórnunarteymi skólans.  

 Kennarar og starfsfólk báru ábyrgð á verkefnum daglegrar starfsemi.  

 Deildarstjórar og sérstök teymi utan um einstaka þætti höfðu það hlutverk að koma 

áherslum og sérstöðu skólans fyrir í daglegu starfi.  

 Sjálfsmat skólans var notað til að meta, fylgja eftir og ígrunda skólastarfið.  

Ingileif taldi að þessir þættir ásamt aðstæðum í skólunum hefðu ýtt undir að innan skólanna 

myndaðist starfsumhverfi og skólamenning sem einkenndist af sveigjanleika, samvinnu, 

jákvæðni og vinnugleði. Skólastarfið sé framsækið og byggi á nýjungum. Sergiovanni (2009) 

tekur í sama streng. Hann telur að stjórnun skóla ætti að snúast um að byggja upp opna og 

framsækna menningu. Ef litið er aftur til flokkunar Handy má greina sterk einkenni 

verkefnamenningar (e. task culture) í skólunum þremur. 

Í skrifum ýmissa fræðimanna benda þeir á þætti í fari stjórnenda sem geri þá að góðum 

stjórnendum. Þar kemur fram að góðir skólastjórnendur séu góðir forystumenn, 

skipuleggjendur og stjórnendur. Þeir nýti mannauð skólans vel því að öflugir kennarar séu 

gjarnan uppspretta hugmynda. Þeir geti fylkt fólki um framtíðarsýn skólans, skapað traust og 

trúnað og veitt hvatningu og stuðning þegar þarf. Þeir séu einnig leiðandi í faglegu starfi og 

boðberar menningargilda skólans. Þeir geti auk þess sýnt auðmýkt en sumir telja að hún skilji 

á milli frábærra forystumanna og góðra (Sigurborg K. Kristjánsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 

2009). 

Í seinni tíð er athyglinni hins vegar í ríkara mæli beint að tengslum stjórnenda við 

starfsfólk í stað þess að einblína á persónuleg einkenni stjórnenda. Börkur Hansen (2013) 

fjallar í þessu samhengi um kenningu fræðimannsins Burns sem skýrir hvernig forysta byggist 

á tenglsum leiðtoga við fylgjendur og þeim tengslum sem fela í sér að leiðtogar fá eins konar 

umboð fylgjenda til að starfa að ákveðnum málum. Þetta umboð byggir á því að 

meginhugmyndir, áhugi, skoðanir og gildi þessara aðila fari saman. Leiðtoginn öðlast við 

þessar aðstæður óformlegt vald til ákvarðanatöku, aðgerða og því að vera í forystuhlutverki. 

Burns gerir greinarmun á mismunandi tengslum leiðtoga við fylgjendur með hugtökunum 

skiptaforysta (e. transactional leadership) og breytingaforysta (e. transformational 

leadership). Skiptaforystu má skilgreina sem eins konar viðskiptasamband. Leiðtoganum er 

þá fylgt að málum á grundvelli skipta sem geta verið af ýmsum toga t.d. af félagslegum, 

sálfræðilegum, pólitískum eða fjárhagslegum ástæðum. Starfsmenn vænta í staðinn einhvers 

konar viðurkenningar, starfsframa eða launaauka. Breytingaforysta vísar hins vegar til 

tengsla sem byggjast á samspili milli þess sem leiðir og þeirra sem honum fylgja. Tengslin 

milli leiðtoga og fylgjenda grundvallast á samvinnu beggja aðila og eru því opin. Samskiptin 
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einkennast af framtíðarsýn, hvatningu, áhuga og uppbyggjandi gagnrýni (Börkur Hansen, 

2013).  

Ólafur H. Jóhannsson (2013) telur skýra framtíðarsýn hreyfiafl framfara. Það er ekki nóg 

að stjórnendur skóla búi yfir skýrri framtíðarsýn á það hvert stefna skuli í starfi skólans. Þeir 

þurfa að geta miðlað henni til annarra og ráða yfir verklagi til að móta sameiginlega 

framtíðarsýn allra starfsmanna. 

Hoy og Miskel (2013) nýta einnig hugtök Burns og telja að breytingaforysta 

(transformational leadership) sé vænleg til árangurs. Stjórnandi sem beitir þeirri aðferð er 

framsækinn og hvetur fylgjendur sína til þess að leitast við að gera sífellt betur. Hvatningin 

frá leiðtoganum byggir á ögrandi viðfangsefnum og að þau hafi þýðingu fyrir fylgjendur. 

Stjórnandinn hvetur fylgjendur til að hugsa á skapandi og lausnamiðaðan hátt. Hann byggir 

upp traust og virðingu í sinn garð sem gerir það að verkum að fylgjendurnir vilja samsama sig 

honum. Hann veitir hverjum og einum athygli og virðir mismunandi þarfir einstaklinga til að 

standa sig vel og vaxa í starfi. 

Hugtakið dreifð forysta tengist hugmyndinni um tengsl stjórnenda við fylgjendur. 

Hugmyndafræðin snýst í megindráttum um að margir einstaklingar innan sömu stofnunar 

séu í forystuhlutverkum (Spillane, 2005). Börkur Hansen (2013) segir að dreifð forysta geti átt 

við um verkaskiptingu starfsfólks, samstarf, samskiptamynstur í samstarfinu og samstöðu 

sem og þá samkennd er verður til í samskiptum um tiltekin efni. Leggja beri megináhersluna 

á að fylgjendur samsami sig á einhvern hátt hugsjónum þeirra sem veita forystuna. James 

Spillane (2005) telur að dreifð forysta snúist fremur um forystustörf sem taka mið af 

aðstæðum og þörf heldur en formlegum stjórnunarstöðum og ábyrgð. Helsti kostur dreifðrar 

forystu er að mati Ölmu Harris (2008) að hún virki krafta starfsmanna með því að gefa þeim 

tækifæri til að hafa áhrif og veita forystu. Þegar starfsfólk sækist eftir og fær forystustörf sem 

síðan eru unnin í samstarfi leysast úr læðingi kraftar sem stofnunin nýtur góðs af. 

Sergiovanni (2009) bendir á að skynsamlegt sé fyrir stjórnandann að finna fyrirmyndir í hópi 

kennaranna sem hafa gert breytingar að sínum, það geti í senn verið hvetjandi fyrir 

starfsfélagana og dregið úr neikvæðni þeirra sem spyrna við fótum í breytingaferlinu. 

2.5.1 Áhrif umhverfis á breytingaferlið 

Þegar skólar eru sameinaðir og einhug um það skortir má segja að skólastjórinn sé í því 

lykilhlutverki að skapa framtíðarsýn og móta menningu sem miðar að farsælu og framsæknu 

skólastarfi (Fullan, 2016). Það þarf að huga vel að breytingaferlinu sjálfu og að stíga skref í 

takt við þær aðstæður sem eru fyrir hendi hverju sinni. Það skiptir máli að gera hlutina með 

réttum hætti og stuðla þannig að sterkri stofnanamenningu. Farsæl stjórnun felst því bæði í 
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að stuðla að sterkri stofnanamenningu og að gera rétta hluti á réttan hátt (Börkur Hansen, 

2003).  

Fullan (2016) tekur undir þetta og leggur áherslu á að það ferli að breyta menningu skóla 

sé hvorki einfalt né fljótlegt verk. Það feli í sér að breyta gildismati, ríkjandi normum, venjum, 

siðum og jafnvel hlutverkum þeirra sem í stofnuninni starfa. Það sé grunnurinn að því að 

skapa sterka samheldna menningu. Hann telur einnig mikilvægt vera að menningin feli í sér 

vilja til nýbreytni og umbóta og að allir séu virkir þátttakendur í breytingaferlinu. 

Skólastjórinn geti ekki stýrt breytingunum einn og óstuddur. Breytingarnar verði að tengjast 

þeim sem vinna verkin auk þess sem kennarar og nemendur þurfi að hafa áhrif og völd. 

Skólastjórinn getur hins vegar ekki stuðlað að breytingum einn og óstuddur því það eru 

fleiri þættir sem hafa áhrif á það hvernig breytingar takast. Horfa þarf til ýmissa þátta í 

umhverfinu. Ólafur H. Jóhannsson (2013) dregur saman skrif nokkurra fræðimanna  um þætti 

sem hafa ber í huga við skólaþróun. Hann bendir meðal annars á að breytingaferli er 

langvinnt og flókið og gæði þess ráðist af samspili margra ólíkra þátta. Einnig er mikilvægt að 

stjórnandinn sé læs á félagslegar aðstæður. 

Kennarar eru auk þess ekki líklegir til að takast á hendur breytingar nema þeir álíti með 

nokkurri vissu að þær verði nemendum til hagsbóta og styrki skólastarf. Þeir sem leiða 

breytingastarf þurfa því að hafa vakandi auga fyrir því hvenær hyggilegt er að auka þrýsting 

og hvenær stuðningur er nauðsynlegur. Þrýstingur og stuðningur á skóla eða starfmenn 

þeirra sem takast á við breytingar og leiða breytingastarf þurfa að vera í skynsamlegu 

hlutfalli. Mikilvægt er að hafa nemendur og foreldra með í ráðum. Rannsóknir hafa sýnt að 

virk þátttaka þeirra stuðlar að árangursríkara og farsælla skólastarfi. Starfsmenn skóla og 

menntamála þurfa einnig að ganga í takt. Skólinn kemst ekki langt nema hann njóti stuðnings 

og velvildar yfirvalda og yfirvöld ná ekki sínum markmiðum nema kennarar og annað 

starfsfólk skóla taki þau upp á sína arma og séu reiðubúin að veita þeim brautargengi. Til 

þess að svo megi vera verða markmið allra sem að málinu koma að vera opinber og skýr 

(Ólafur H. Jóhannsson, 2013). 

Fullan (2016) telur að meginástæðan fyrir því að breytingar mistakist eða verði ekki 

varanlegar sé að skólakerfið í heild sé ekki samstíga í breytingunum. Hann telur að kennari 

geti t.d. ekki viðhaldið breytingum ef menningin í skólanum er neikvæð varðandi tilteknar 

breytingar. Á sama hátt geti skóli ekki komið á breytingum og viðhaldið þeim ef skólayfirvöld 

eru ekki hliðholl breytingastarfinu. Hann telur samt sem áður að þrátt fyrir að kerfið bregðist 

þurfi einstaklingar að leitast við að skapa framtíðarsýn og árangursríkan skóla. Á sama tíma 

þurfi einnig að breyta menningunni á þann hátt að þeir sem vinna að umbótum fái hrós. Þá 

er einnig mikilvægt að þeim sem eru ánægðir með óbreytt ástand sé sýndur skilningur en að 
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menningin leiði smám saman til þess að ánægja þeirra með kyrrstöðuna minnki. Það hafi í för 

með sér að sífellt fleiri í skólanum sjái tilgang með umbótum.  

Sergiovanni (2009) tekur í sama streng og telur að til þess að breytingar festist í sessi 

þurfi allir sem tengjast skólasamfélaginu að vera samstíga í breytingunum. Hann skýrir þetta 

á myndrænan hátt (mynd 3). 

 

Mynd 3. Samverkandi þættir í breytingaferli (Sergiovanni, 2009, bls. 352).  

Myndinni er ætlað að útskýra hvernig allt samfélagið þarf að ganga í takt til þess að 

breytingar verði skilvirkar. Merkingarbærar breytingar verða ekki einungis ,,top-down” eða 

,,bottom up”. Þær verða í samspili allra þeirra sem tengjast skólanum á einhvern hátt. Ef 

horft er til sameininganna sem hér um ræðir er ljóst að samspil fjölmargra þátta í 

umhverfinu hafði áhrif á hvernig ferlið þróaðist.  

Það er ekki óalgengt að breytingar mæti andstöðu. Sergiovanni ( 2009) fjallar í skrifum 

sínum um hugsanlegar ástæður fyrir andstöðu við breytingar. Hann telur að þær eigi gjarnan 

rætur í eftirfarandi: 

 Þörfinni fyrir skýrar væntingar. 

 Þörfinni fyrir framtíðaröryggi. 

 Þörfinni fyrir félagsleg samskipti. 

 Þörfinni fyrir að hafa vald á verkum sínum og vinnuumhverfi.  
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Mikilvægt er fyrir kennara að vera virkir þátttakendur í breytingaferli því annars geta þeir 

misst áhugann og það verður ekki merkingarbært í þeirra augum. Þeir fjarlægjast ferlið og 

hafna því jafnvel. Skólastjórinn þarf að veita kennurunum sem mestar upplýsingar um hvað 

breytingar þýða og stuðla að því að efla sjálfstraust þeirra sem eru  óöruggir í starfi. 

Skynsamlegt er fyrir leiðtogann að finna fyrirmyndir innan kennaraliðsins sem hafa gert 

breytingar að sínum. Þessir fyrirmyndarkennarar geta bæði verið hvetjandi fyrir 

starfsfélagana og dregið úr neikvæðni þeirra sem standa á móti breytingum. Ætla má að 

dreifð forysta (Alma Harris 2008) sé stjórnunaraðferð sem heppilegt er að beita þegar 

breytingar líkt og sameiningar skóla eru á döfinni. 

2.6 Samantekt 

Sameiningar skóla eru oft og tíðum umdeildar. Þær reyna mikið á allt skólasamfélagið ekki 

síst á stjórnendur sem fá það hlutverk að leiða breytingastarfið. 

Markmið með sameiningum hérlendis sem og erlendis eru í flestum tilfellum af 

fjárhagslegum eða faglegum toga. Margt bendir til þess að markmið með sameiningum 

hérlendis séu oft og tíðum óljós og það skapi stefnuleysi í ferlinu sjálfu. Skýr framtíðarsýn er 

lykillinn að því að vel takist til. Þegar sameiningar eru um garð gengnar er mikilvægt að hægt 

sé að mæla hvernig til tókst. Það er tiltölulega auðvelt að meta fjárhagslegan ábata en hins 

vegar getur verið mjög flókið að meta faglegar umbætur. Sameiningar skóla hafa víðtæk áhrif 

á skólasamfélagið og þess vegna er mikilvægt að hver og ein sameining sé ígrunduð vel áður 

en endanleg ákvörðun um hana er tekin.  

Sameiningar skóla í Reykjavík 2011 voru í senn umdeildar og reyndu mikið á 

skólasamfélagið, ekki síst á stjórnendur. Framkvæmd sameininganna hafði marga veikleika 

sem rekja má til þess pólitíska umhverfis sem litaði hana en margir þættir í framkvæmdinni 

voru einnig vel unnir. 

Það umhverfi sem skólar starfa í hefur áhrif á starfsemina en að sama skapi hefur skólinn 

áhrif á umhverfi sitt. Skrif fræðimanna um skólann sem opið kerfi skýra hvernig ýmsir ytri og 

innri þættir hafa áhrif á starfsemi stofnunar. Þessir þættir geta ýmist haft hvetjandi eða 

hamlandi áhrif á starfsemina. Horfa þarf sérstaklega til þess hvaða bjargir berast til skólans 

og þeirra þátta sem eiga sér stað í innri starfsemi stofnunarinnar eins og stjórnunarhættir og 

menning skólans.  

Í hverjum skóla er sérstæð skólamenning. Þeir sem í skóla starfa hafa sameiginlega sýn á 

það fyrir hvað skólinn stendur og hvernig haga beri starfseminni. Þegar skólar eru sameinaðir 

hefur starfsfólkið ekki lengur þessa sameiginlegu sýn og menningarlegir árekstrar eru nær 

óhjákvæmilegir.  Margir fræðimenn hafa bent á að farsæl breytingaforysta tengist mótun 
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nýrrar menningar. Skólastjórar þurfa af þessum sökum að stuðla að framsækinni menningu 

og jákvæðum skólabrag með stjórnunarháttum.  

Það reynir mikið á forystuhæfni skólastjórans þegar sameining stendur yfir. Hann þarf að 

huga vel að þeim stjórnunaraðferðum sem hann beitir og vera meðvitaður um hvert hann vill 

stefna með skólann sem og hvaða leiðir eru árangursríkar. 

Mikið hefur verið ritað um hvaða eiginleikar prýði góða stjórnendur en í seinni tíð hefur 

athyglin hins vegar í ríkara mæli beinst að tengslum stjórnenda við starfsfólk í stað þess að 

einblína á persónuleg einkenni stjórnenda. Hugtakið dreifð forysta tengist hugmyndinni um 

tengsl stjórnenda við fylgjendur. Hugmyndafræðin snýst í megindráttum um að margir 

einstaklingar innan sömu stofnunar séu í forystuhlutverkum sem er til þess fallin að valdefla 

starfsfólkið. 

Eins og fram hefur komið er það skólastjórinn sem dregur vagninn í breytingastarfinu og 

mótun menningar en ýmsir þættir í umhverfinu hafa mikil áhrif á hvernig til tekst. 

Fræðimenn telja að til þess að breytingar verði varanlegar þurfi í raun allt samfélagið að 

ganga í takt því annars verði breytingarnar ekki langlífar. 
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3 Aðferð 

Þessari rannsókn er ætlað að varpa ljósi á viðhorf og reynslu skólastjórnenda sem stýrt hafa 

sameiningum í leik- og grunnskólum. Leitast er við að draga fram hvaða þættir hafa áhrif á 

sameiningarferli með það að leiðarljósi að dýpka skilning á þessu viðfangsefni. Markmiðið er 

að varpa ljósi á leiðir sem geta stuðlað að farsælu sameiningarferli og benda á þau atriði sem 

mögulega virka hamlandi. 

Rannsóknin byggir á eigindlegri rannsóknaraðferð (e. qualitative research methods) með 

langtímasniði en gagna er aflað frá sömu þátttakendum á 3 ára tímabili. Anna Kristín 

Sigurðardóttir leiðbeinandi minn tók viðtölin við þátttakendur.  

Eigindlegar rannsóknir henta vel þegar skoða á umhverfi, reynslu og líf fólks. Þær geta 

aukið skilning á því hvernig þátttakendur upplifa líf sitt og athafnir sem og hvaða áhrif 

atburðir og aðstæður hafa á þá. Markmiðið með þessari rannsóknaraðferð er að skilja 

hlutina út frá sjónarhóli þátttakenda (Helga Jónsdóttir, 2013). Eigindlegar aðferðir ganga 

iðulega út frá því að túlkanir séu mismunandi og að rannsakandinn sé í raun virkur 

þátttakandi í rannsókninni. Segja má að gengið sé út frá því að þekking sé sameiginlegur 

skilningur sem þróast í samskiptum rannsakanda og þátttakenda. Rannsakandinn er ekki að 

leita að einu réttu svari heldur þeirri lýsingu sem best svarar rannsóknarspurningunum 

(Braun og Clark, 2013). 

Þessi rannsókn byggir sem fyrr segir á viðtölum frá leiðbeinanda mínum og má ætla að 

það hafi haft áhrif á túlkun gagna að ég hafði ekki möguleika á að mynda persónuleg tengsl 

við viðmælendur. Anna Kristín býr yfir mikilli þekkingu á viðfangsefni rannsóknarinnar og 

reynslu í að taka viðtöl. Það má því leiða að því líkum að gögnin sem ég fékk í hendurnar hafi 

verið ítarlegri en ef ég hefði tekið viðtölin sjálf. Eflaust hefur það líka áhrif að ég var ekki sjálf 

viðstödd, fékk einungis í hendur afrit af viðtölum eftir að þau höfðu verið skráð og gat því 

ekki metið önnur tjáningarform viðmælenda eins og blæbrigði raddar eða líkamstjáningu.  

3.1 Þátttakendur 

Viðmælendur eru 3 skólastjórar sem hafa mikla reynslu sem stjórnendur. Þeir eiga það 

sameiginlegt að hafa um árabil stýrt skóla sem var sameinaður öðrum skóla í Reykjavík 2011.  

Skoðaðar verða sameiningar stofnana sem átt hafa sér stað með þrennum hætti. Þær 

eru: 

 Tveir grunnskólar sem störfuðu sjálfstætt voru sameinaðar undir eina stjórn en 

starfsemin er á tveimur starfstöðvum.  

 Hluti af starfsemi stofnana var færður til annarrar stofnunar. Kennsla í 

unglingadeildum sameinuð í safnskóla. 
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 Tvær stofnanir, leik- og grunnskóli sem störfuðu sjálfstætt voru sameinaðar undir eina 

stjórn með starfsemi á einni starfstöð. 

3.2 Gagnaöflun 

Gögnum var safnað með viðtölum við þrjá skólastjóra, samtals 14 viðtöl (sjá töflu 1). Viðtölin 

voru tekin á árunum 2011-2014 þegar sameiningarnar voru nýlega yfirstaðnar. Anna Kristín 

Sigurðardóttir leiðbeinandi minn tók viðtölin og valdi þá efnisþætti sem þar voru teknir til 

umræðu. 

Tekin voru hálf-stöðluð (semi-structured) viðtöl þar sem stuðst var við tiltekinn 

viðtalsramma. Þetta viðtalsform gefur þátttakendum tækifæri til að tjá skoðanir sínar og 

tilfinningar um málefnið. Grundvallaratriði við töku eigindlegra viðtala er að þátttakendur 

geti tjáð sig sem frjálsast innan þess ramma sem tilgangur rannsóknar og 

rannsóknarspurninga setja. Hætt er við að með of stífum viðtalsramma geti rödd 

rannsakandans orðið of sterk (Helga Jónsdóttir, 2013).  

Í viðtölunum var stuðst við viðtalsramma sem leiðbeinandi minn hafði undirbúið með 

áherslu á eftirtalin umræðuefni: 

 Væntingar og áherslur. 

 Stjórnendur í sameinuðum skóla. 

 Fagleg sjálfsmynd. 

 Sameiningarferlið. 

 Framtíðarsýn. 

Auk þess var spurt um bakgrunn og reynslu viðmælenda í fyrsta viðtalinu.  

Viðtölin voru afrituð eins fljótt og auðið var. Upptökum var eytt að vinnslu lokinni en ég fékk 

afritið til úrvinnslu. 

Tafla 1 

 

 Tegund sameiningar Fjöldi viðtala á fyrstu 
árum eftir sameingu 

Skólastjóri 1 Heildstæðir skólar 5 

Skólastjóri 2 Unglingadeildir 4 

Skólastjóri 3 Leik- og grunnskóli 5 

Samtals  14 

 

Viðtölin fóru öll fram í skólunum, á skrifstofu skólastjóra eða í fundarherbergi. Þau tóku um 

eina klukkustund. Um sex mánuðir liðu á milli viðtalanna. 
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3.3 Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu gagna var þemagreiningu beitt. Þemagreining hentar vel þegar leitað er eftir 

reynslu, skilningi og skynjun viðmælenda (Braun og Clark, 2013). Anna Kristín hafði sett upp 

tillögu að þemum en í minn hlut kom að greina viðtölin og finna þá lykilþætti sem tengdust 

rannsóknarspurningunum. 

Þemun eru:  

 Undirbúningur og aðdragandi sameininga.  

 Sameiningarferlið og stjórnun í sameinuðum skólum. 

 Foreldrar. 

 Starfsfólk og menning.  

 Húsnæði og aðbúnaður/ fjármál.  

 Stuðningur við stjórnendur.  

 Áskoranir og tækifæri.  

Hafa ber í huga að ekki er ætlunin að bera skólana saman. Hver og einn viðmælandi er 

greindur sérstaklega og leitast við að finna sameiginlega reynslu viðmælenda með það að 

markmiði að draga af því lærdóm. 

3.4 Siðferðileg atriði 

Í rannsóknum ber ætíð að huga að siðferðilegum viðmiðum. Í vísindareglum Háskóla Íslands 

koma fram þau grunngildi sem stuðla eiga að heilindum þeirra sem stunda rannsóknir. Þau 

eru virðing, skaðleysi, velferð, réttlæti, heiðarleiki og vönduð vísindaleg vinnubrögð. Þessi 

gildi voru höfð að leiðarljósi í vinnuferlinu.  

Þess er gætt við úrvinnslu gagna að greina niðurstöður út frá sameiginlegum þráðum en 

ekki einstökum skólum eða skólagerðum. Það er gert til þess að síður  sé unnt að rekja 

upplýsingar til einstaklinga þó mögulega megi rekja viðtölin til ákveðinna skóla í einhverjum 

tilfellum. Nöfnum viðmælenda og skóla var breytt og gervinöfn voru sett í staðinn auk þess 

eru lágmarksupplýsingar eru gefnar um skólana.  Vísað er til allra viðmælenda í karlkyni óháð 

því hvort um var að ræða karla eða konur.  

Leyfis var fyrst aflað skriflega frá Reykjavíkurborg og síðan haft beint samband við hvern 

skólastjóra til að óska eftir þátttöku í rannsókninni. Anna Kristín Sigurðardóttir hafði aftur 

samband við skólastjórana til að fá leyfi þeirra fyrir aðkomu minni að verkefninu. 

Trúnaðarskylda mín var vandlega ítrekuð.  
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3.5 Réttmæti, áreiðanleiki og takmarkanir rannsóknar 

Huga þarf að réttmæti og áreiðanleika í öllum rannsóknum. Viðfangsefni eigindlegra 

rannsókna eru oft margslungin og vandasamt getur verið að meta gæði þeirra. 

Rannsókn telst réttmæt ef hún sýnir það sem henni var ætlað að sýna. Ýmsa þætti ber að 

íhuga þegar réttmætið er kannað. Vega þarf og meta hvort rannsóknin gefi rétta mynd af 

viðfangsefninu og hvort mælitækið mæli það sem því er ætlað. Skoða þarf hvort 

niðurstöðurnar endurspegli viðfangsefnið eins og það er í raunveruleikanum. Þá ber að huga 

að því hvort samsvörun sé milli veruleikans og rannsóknarinnar (Braun og Clark, 2013).  

Til að auka réttmæti í rannsókninni voru eftirfarandi atriðið höfð í huga: 

 Hugað var að aðferðafræðilegu samræmi í rannsókninni. Mikilvægt er að samræmi sé 

milli rannsóknarspurningar og rannsóknaraðferðar. Oft þarf að breyta 

rannsóknarspurningu eða aðferð lítillega. Í þessari rannsókn var í upphafi unnið með 

eina rannsóknarspurningu en síðar í ferlinu urðu þær tvær. Það var gert til þess að ná 

betur utan um viðfangsefnið. 

 Vandað var til úrtaks. Leitast þarf við að velja í úrtakið einstaklinga sem eru góðir 

fulltrúar þýðisins. Í þeirri rannsókn sem hér um ræðir var hugað að því að 

viðmælendurnir hefðu stýrt mismunandi gerðum sameininga til þess auka líkur á því 

að niðurstöðurnar endurspegluðu raunveruleikann og væru ekki einsleitar. 

 Greina ber rannsóknargögn um leið og þeim er safnað. Með því móti er betra að átta 

sig á því hvaða þekking hefur safnast og hvað vantar. Rannsakandi vann úr gögnum 

sem aðrir höfðu safnað og hafði því ekki möguleika á að safna viðbótargögnum. Það 

kom ekki að sök þar sem tekin voru nokkur viðtöl við hvern viðmælanda og voru þau 

mjög ítarleg. 

 Rannsakandinn verður að hugsa fræðilega. Þegar þekkingarbrot koma fram þarf að 

bera þau saman við þekkingarbrot sem fyrir eru. 

 Rannsakandinn verður að stunda meðvitaða hugmyndaþróun. Alltaf ber að fara frá 

hinu einstaka yfir í heildarmyndina til aukins skilnings ( Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Áreiðanleika má skilgreina sem möguleikann á að fá sömu niðurstöðu þegar rannsókn er 

framkvæmd af öðrum rannsakanda með öðrum þátttakendum. Þetta er í raun ekki hægt í 

eigindlegum rannsóknum og því ekki hægt að alhæfa um niðurstöður, þær greina einungis 

veruleika þeirra sem taka þátt. Þegar hugað er að áreiðanleika í eigindlegum rannsóknum 

þarf að taka tillit til að rannsakandinn er virkur þátttakandi í rannsókninni. Gera þarf ráð fyrir 

að reynsla og bakgrunnur rannsakanda marki rannsóknina. Eigindlegar aðferðir ganga einnig 

iðulega út frá því að túlkanir séu mismunandi. Þá er lögð áhersla á samhengi sem gefur 

merkingu og að niðurstöður séu settar í samhengi (Braun og Clark, 2013). 
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Rannsóknarverkefnið er tengt reynsluheimi rannsakandans sem stjórnanda sem oft hefur 

það hlutverk að draga vagninn. Rannsakandi er því að spyrja um þætti sem á honum brenna 

og hefur ákveðna sýn á eðli breytingastarfs. Það má gera ráð fyrir að bakgrunnur og reynsla 

hans hafi áhrif á rannsóknina. 
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4 Niðurstöður rannsóknar 

Kaflanum er skipt í sjö undirkafla ásamt samantekt í lokin. Undirkaflarnir taka mið af 

viðtalsramma og þeim þemum sem urðu til við úrvinnslu. Þau eru: 

 Undirbúningur og aðdragandi sameininga.  

 Sameiningarferlið og stjórnun í sameinuðum skólum. 

 Foreldrar. 

 Starfsfólk og menning.  

 Húsnæði og aðbúnaður/ fjármál.  

 Stuðningur við stjórnendur.  

 Áskoranir og tækifæri.  

4.1 Undirbúningur og aðdragandi sameininga 

Skólastjórarnir áttu það sameiginlegt að hafa mikla reynslu sem stjórnendur og hafa um 

árabil og verið stjórnendur í öðrum skólanum sem var að sameinast. Þeir voru sammála um 

að sameiningarnar hafi reynt mikið á þá sem stjórnendur, verið flókið og margslungið 

verkefni. Þeir upplifðu hins vegar ferlið með misjöfnum hætti og töldu að ýmsir ytri og innri 

þættir í skólastarfinu hafi haft áhrif á upplifun þeirra. 

Viðmælendurnir voru sammála um að í undirbúningsferlinu hafi samráði við þá verið 

ábótavant og sameiningarnar í sumum tilfellum borið of brátt að. Einn viðmælenda lýsti 

aðdragandanum með þessum hætti í janúar 2012:  

Við erum kölluð inn í hálftíma viðtal, ég held það hafi verið í jólafríinu … sem að 

maður hélt að væri bara svona byrjunin. Þessi maður [verkefnisstjórinn] væri 

svona að kynnast okkur stjórnendum, þetta var eina skiptið sem var talað við 

okkur stjórnendur. ... Og svo er bara eitthvert fólk farið að ráðskast með það sem 

að þú þekkir eins og lófann á þér.  

Viðmælendur töldu skorta heildstæða stefnu í sameiningarferlinu og ferlið hefði 

einkennst af ákveðnu stefnuleysi. Þeir töldu að það hafi m.a. orsakast af því að tilgangur 

sameininganna var óljós.  

Einn viðmælandi lýsti undirbúningsferlinu og sagði að breytingarnar hafi byrjað inni í 

borgarkerfinu eftir hrun en án aðkomu þeirra sem í skólunum störfuðu. Hugmyndavinnan 

hafi í upphafi fyrst og fremst verið á forsendum fjárhagslegrar hagræðingar. Seinna í ferlinu 

var svo farið að tala um faglegan ávinning. Skólastjórinn sagði að fagfólk hafi verið kallað til 

fundar og að það hafi gætt óánægju meðal fundargesta vegna þess hve litla aðkomu fagfólk 

hefði haft að ferlinu. Á þessum fundi var ekki gefinn kostur á því að ræða um faglega þætti. 
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Þátttakendur áttu að gera athugasemdir við tillögur sem þegar lágu fyrir og koma með 

hugmyndir að lausnum. Skólastjórinn upplifði að fagleg rök skólafólks hefðu lítið vægi og að 

um sýndarsamráð hafi verið að ræða. Hann sagði:  

... mér leist aldrei á þetta verklag og mér fannst það ótrúverðugt og eiginlega 

koma svona skakkt inn í alla umræðuna en auðvitað tók maður þátt í þessu og á 

sama tíma vorum við að fást við mjög erfið fjárhagsleg mál inn í skólunum, 

niðurskurð, ... og svo fer þetta nú að þróast þannig að það voru fundir út í 

hverfunum og það var gefið í skyn að þetta væri til þess að auka lýðræðið og fólk 

fengi að segja sitt álit, ég hafði aldrei sterka tilfinningu fyrir þeim hluta. 

Viðmælandi var uggandi um stöðu mála. Hann hafði stýrt skóla á tímum mikils niðurskurðar 

og fékk svo að auki það umdeilda verkefni að stýra sameiningunni. 

Einn skólastjóri sagði að í samráðsferlinu hafi skólastjórar þurft að skila endalausum 

álitum og umsögnum. Hann upplifði hins vegar að það hafi ekki skipt neinu máli hversu vel 

var vandað til verka því ekki hafi verið tekið tillit til hugmynda þeirra. Hann benti einnig á að 

ákvarðanataka hafi oft verið tilviljunarkennd. Aðspurður hvað lagt hefði verið til í þessum 

álitum sem ekki var hlustað á svaraði hann:  

Við hefðum viljað hafa miklu meira frelsi, ef þetta átti að vera spurning um 

hagræði, að þá hefðum við náttúrulega getað bara … sparað ein laun skólastjóra. 

... Það hefði verið auðvelt að spara það. ...  fundið bara einhverja leið án þess að 

fara í að snúa öllu saman.  

Viðmælendur töldu að markmið með samráðsferlinu hefðu verið óljós. Í samráðsferlinu voru 

margir sameiningarmögleikar skoðaðir sem skapaði meiri óvissu en æskilegt var. Það virðist 

einnig svo að fólk hafi haft þær væntingar að með samráði mætti koma í veg fyrir 

sameiningu.  

Skólastjórarnir höfðu mismikinn tíma til undirbúnings. Skólastjóri sem hafði lengri tíma til 

undirbúnings taldi aðkomu fagfólks frá skóla- og frístundasviði í undirbúningi 

sameiningarinnar af hinu góða. Hann nefndi þar áhættugreiningu, áætlun um hvaða verk 

þyrfti að vinna og tímasetningar á verkefnum. Hann leit til baka vorið 2013 og sagði:  

Pólitísk afskipti og ákvörðunartaka tel ég að hafi mistekist. ... En svo ef við 

skoðum aftur á móti það sem undirbúningshópurinn gerði, ég tel að við höfum 

haft alveg nægan tíma og tekið á þeim þáttum sem við gátum séð fyrir og að það 

hafi verið mjög mikill styrkur af þessari vinnu. Það komu upp fullt af ábendingum 
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sem við fórum eftir t.d. í sambandi við skiptingu í bekki. Hlutir sem ég hefði 

sennilega gert öðruvísi en gerði ekki vegna ábendinga frá hópnum. 

Sami skólastjóri taldi að pólitísk afskipti hafi haft hamlandi áhrif á starfshópinn. Ýmsir 

aðilar í skólasamfélaginu sem voru ósáttir við breytingarnar gerðu störf starfshópsins erfið 

sem olli því að sumir kusu að segja sig úr hópnum. Átökin voru eiginlega meira utan við 

hópinn vegna óánægju foreldra og aðila sem voru fulltrúar bæði starfsmanna og foreldra.  

Viðmælandi gagnrýndi pólitísk afskipti þegar tekin var ákvörðun um sameiningu. Hann 

gaf í skyn í viðtali að stjórnmálamenn hafi verið orðnir hvekktir á gagnrýni og veigrað sér við 

að ganga alla leið. Hann taldi að betra hefði verið að ganga hreint til verks og gefa strax út 

hvernig hlutirnir ættu að vera, heldur en að vera með „platsamráð … þar sem enginn fær að 

ráða neinu“. 

Viðmælendur eru sammála um að dráttur á ákvarðanatöku hafi valdið óþarfa óvissu í 

skólasamfélaginu og skapað mikla erfiðleika fyrir stjórnendur. Þeir telja að þegar búið var að 

taka ákvarðanir hafi hlutirnir lagast.  

Einn skólastjórinn var í upphafi ekki sannfærður um ágæti sameiningar. Hann taldi að í 

upphafi hafi verið einblínt á sparnað í rekstri borgarinnar en þegar farið var að mótmæla 

sameiningaráformum hafi farið af stað vinna sem sneri að faglegu hliðinni. Hann taldi ýmis 

tækifæri felast í sameiningunni og að hans hlutverk væri að standa vörð um faglegt starf í 

skólanum án pólitískra áhrifa. Hann sagði: 

Já, það er kannski svolítið flókið því að ég sagði foreldrum á kynningarfundum að 

ég hefði haft athugasemdir við aðdraganda málsins en aftur á móti væri ég sáttur 

við þær áætlanir sem lægju fyrir. Ég finn að það er svolítil ólga núna þessa dagana 

... að fólk hefur sett mig í liðið með ... meirihlutanum, en ég hef ekki upplifað mig 

að ég hafi tekið stöðuna með pólitíkusunum. 

Skólastjórarnir upplifðu að vera settir í erfiða stöðu þegar vilji skólasamfélagsins er ekki í 

samræmi við stefnu yfirvalda.  

4.2 Sameiningarferlið og stjórnun í sameinuðum skólum 

Skólastjórarnir voru allir meðvitaðir um hlutverk sitt í sameiningarferlinu og að þeim bæri að 

framfylgja stefnu borgaryfirvalda óháð eigin skoðunum og efasemdum um ágæti þessara 

aðgerða. Þeir tóku að sér hlutverk leiðtoga í skólunum af heilindum með það að markmiði að 

gera skólastarfið enn betra. Einn viðmælenda kemst svo að orði: 
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Ég er ekki stjórnmálamaður, ég er embættismaður og mitt hlutverk er 

náttúrulega bara að gera það sem mér er sagt, nánast og það skiptir mig miklu 

meira máli að fá jákvæða umfjöllun og ég sáði bara þeim fræjum strax ... hvernig 

við ætlum að gera gott úr þessu. 

Skólastjórarnir töldu markvissa breytingastjórnum mikilvæga. Þeir voru sammála um að 

til að leiða breytingar í skólum þurfi stjórnendur að hafa skýra sýn og vera meðvitaðir um 

hvaða aðferðir er vænlegast að nota til að stuðla að farsælli þróun í skólastarfinu. Einn 

viðmælandi sagði: 

Það þarf að vera mjög skýrt hvert maður vill stefna og hvað það er sem við 

viljum, hvað við stöndum fyrir og svo leiða fólkið saman. Hvaða leiðir eru færar, 

skoða það sem maður er að gera og hvað hægt er að gera betur. 

Skólastjórarnir undirbjuggu sameiningarnar með markvissum hætti. Þeir þurftu að huga 

vel að skipulagi innan skólans og taka tillit til sameinaðra nemendahópa sem og starfsfólks í 

sameinuðum skólum. Skólastjórarnir höguðu hins vegar breytingaferlinu með mismunandi 

hætti. Einn af viðmælendunum sagði að í upphafi hafi stefnan verið að fara hægt í sakirnar: 

Við settum okkur að taka lítil skref í einu og festa hlutina í sessi frekar en að vera 

að gera eitthvað sem að maður ræður ekki við og veit ekki hvert maður ætlar og 

þess vegna höfum við sett okkur það að stíga lítil skref. 

Í hinum skólunum gengu breytingarnar hraðar fyrir sig þar sem aðstæður buðu ekki upp á 

annað en að ganga alla leið í sameiningarferlinu. Skólastjórarnir telja að það hafi verið meiri 

væringar og átök í þeim skólum sem fóru skarpt í breytingar en þar sem breytingarnar voru 

hægari.  

Skólastjórarnir lögðu allir áherslu á að nemendur á starfstöðvum kynntust vel. Þar sem 

leik- og grunnskóli voru sameinaðir er löng hefð fyrir heimsóknum á báða bóga og einnig 

hefur leikskólinn nýtt aðstöðu í grunnskólanum. Nemendur í leikskólanum þekkja því vel til í 

grunnskólanum þegar þeir fara í 1. bekk. 

Skólastjórarnir voru sammála um að aðlögun nemendahópsins hafi almennt gengið vel en 

lögð var áhersla á markvissa aðlögun nemenda að breyttum aðstæðum. Í skólunum þar sem 

grunnskólar voru sameinaðir var nemendahópnum blandað með markvissum hætti. Vandað 

var til verka við sameiningu nemendahópsins og komu umsjónarkennarar og námsráðgjafar 

að þeirri vinnu. Tekið var tillit til námsárangurs í 7. bekk og félagslegrar stöðu þegar raðað 

var í bekki. Auk þess var farið í sameiginlegar ferðir með hópana til þess að efla tengslin enn 

frekar.  
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Í einum skólanum var starfandi teymi fyrsta veturinn sem fylgdist með því hvernig 

nemendur aðlöguðust eftir sameininguna. Deildarstjóri unglingastigs, námsráðgjafi, 

verkefnastjóri félagsmiðstöðvarinnar, skólastjóri og umsjónarkennarar fóru nákvæmlega yfir 

félagslega stöðu nemenda og gerðar voru markvissar úrbætur þar sem þurfti. 

Skólastjóri sagði að þegar fyrsti sameinaði hópurinn útskrifaðist úr 10. bekk vorið 2013 

hafi verið lögð áhersla á að gæta jafnræðis milli (fyrrverandi) starfstöðva. Þá voru valdir tveir 

nemendur hvor úr sínum hópi (húsi) til að halda ræðu. Það kom skýrt fram í máli þeirra að 

þeir töldu sameiningu unglingadeildanna jákvæða. Við útskrift 2014 voru aftur tveir 

ræðumenn en þá skipti ekki máli úr hvoru húsinu þeir komu og voru valdir tveir nemendur 

sem höfðu verið saman í húsi á yngri stigum. Skólastjórinn taldi þetta vísbendingu um að 

nemendur líti á hópinn sem eina heild.  

Skólastjórarnir lögðu allir áherslu á að undirbúa þær breytingar sem 

starfsmannahópurinn var að ganga í gegnum sem best þó að tíminn hafi verið naumur. Þeir 

lögðu áherslu á að efla samheldni í hópnum. 

Í einum skólanna var byrjað á hópefli fyrir starfsfólkið og í framhaldi var námskeið fyrir 

kennarana til að vera með hópefli fyrir nemendur. Þar var kennarahópnum blandað í teymi 

þvert á skólana. Reynt var að hafa alltaf einn kennara úr hverjum skóla með umsjón í 

hverjum árgangi, þannig að blöndun kennara væri sem mest. Þá væri einn sem þekkti 

skólann og svo aðrir frá hinum skólunum. Tilgangurinn með þessu var sá að sjónarmið allra 

skólanna hefðu vægi í sameinuðum skóla. Það var einnig liður í því að kennarar upplifðu 

sameininguna síður sem yfirtöku.  

Á fyrsta skipulagsdegi eftir sameiningu leik- og grunnskóla var fenginn fyrirlesari til að tala 

um breytingar og einnig var hópefli. Skólastjórinn var meðvitaður um að mismunandi 

vinnutímaskilgreiningar gætu haft hamland áhrif á samstarf mismunandi fagstétta innan 

skólans. Skólastjóri lýsti undirbúningsvinnunni með þessum hætti: 

...síðan var stór vinnufundur með öllu starfsfólki og úr þessu höfum við verið að 

vinna stefnumörkun, hlutverk, framtíðarsýn og einkunnarorð og annað slíkt og 

þetta var allt bara mjög jákvætt. Þetta voru mjög skemmtilegir fundir og fjörugar 

umræður, fólk var tilbúið ...helsti þröskuldurinn hjá okkur er náttúrulega 

mismunandi vinnutími og mismunandi vinnuskyldur.  

Reynslan leiddi í ljós að kjarasamningarnir höfðu hamlandi áhrif á skólastarfið í 

sameinuðum leik- og grunnskóla. Það kom skýrt fram í viðtali við skólastjórann árið 2011 að 

hann hafði áhyggjur af því hvernig ætti að leysa þann vanda sem mismunandi 

vinnutímaskilgreiningar sköpuðu. Hann sagði: 
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Ég sá náttúrulega strax þegar ég fór að kynna mér þetta, það yrði erfitt að finna 

samstarfstíma vegna þess að undirbúningstími leikskólakennaranna og 

starfsfólksins á leikskólanum er allt öðruvísi heldur en í grunnskólanum. Ég sá það 

strax sem hindrun þegar ég var að undirbúa breytingarferlið. Þegar við ætluðum 

að fara að vinna saman, þá var mjög flókið að finna samstarfstíma. 

Skólastjórarnir töldu mikilvægt að hafa skýra framtíðarsýn í skólastarfi og stýrðu 

sameiningarferlinu innan skólans með markvissum hætti. Þeir áttu það sameiginlegt að telja 

dreifða forystu ákjósanlega stjórnunaraðferð. Þeir deildu af þeim sökum verkum í 

stjórnunarteymum skólanna. Skólastjóri lýsti stjórnunarháttum með þessum hætti: 

Ég reyni að vera vel inni í öllum málum en ég treysti fólki til að vinna fullt verk 

sem að ég deili og fel þeim og reyni að styrkja fólk með því að hrósa því fyrir það 

sem vel er gert. Ég held að ég sé frekar jákvæð/ur og kannski er minn styrkleiki að 

ég er mjög sterkur í mannlegum samskiptum, fljótur að lesa fólk. 

Annar viðmælandi taldi mikilvægt að stjórnendateymið skipti formlega með sér verkum, 

hefði mikið samráð en jafnframt að allir bæru ábyrgð og hefðu rétt til ákvarðanatöku. Hann 

sagði: 

...við stjórnendur vinnum þannig að það að stýra skóla er hópverkefni þar sem 

skipstjórinn er skólastjórinn en það verður að vera mjög náið og gott samstarf á 

milli. Við skiptum verkum og ábyrgðarsviðum, ræðum mjög mikið saman og 

berum saman og það sem þarf að taka ákvörðun um gerum við sameiginlega. Við 

erum svona á svipuðum nótum að leysa málin þannig að það er ekki ágreiningur.  

Skólastjórarnir eiga það einnig sameiginlegt að leggja áherslu á að valdefla kennarana. 

Einn viðmælandi sagði: 

Ég setti stigsstjóra sem stýra stigsfundunum … grasrótin að vinna saman þetta 

daglega skipulag … þær eru svona hvað á ég að segja, fremstar meðal jafningja, 

þær eiga að vera leiðtogar í þessu daglega faglega starfi.  

Viðmælendur lögðu með markvissum hætti áherslu á að sameina starfsmannahópinn og 

að samvinna milli starfstöðva væri með skilvirkum hætti. Lögð var áhersla á samvinnu 

kennara milli starfstöðva. Það var gert með sameiginlegum fagfundum, deildarfundum og 

starfsmannafundum. Starfsfólk sem ekki vinnur á sömu starfstöð hittist því mörgum sinnum í 

viku. Þetta hefur að mati skólastjóra gengið vel en „... auðvitað er einstaka af eldri 

kynslóðinni sem er búinn að vera lengi sem á erfiðast með þetta“. 
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Skólastjórar telja mikilvægt að hafa öflugt fagfólk að störfum í skólunum. Það er mat 

skólastjóra að það sé afar mikilvægt að fá nýja kennara til starfa inn í kennarahópinn. Hann 

segir: 

Það er ekki bara við að koma héðan og þessi að koma þaðan heldur var komið 

nýtt blóð inn sem að jafnaði svolítið ... ekki með neinn bakgrunn úr sitthvoru 

húsinu. Ég held að það hafi bara verið lykilatriði. 

Ráðning aðtoðarskólastjóra var mjög vandasamt og í senn viðkvæmt verkefni fyrir 

skólastjórana. Skólastjórar sameinuðu skólanna ræddu hvað gera skyldi og voru flestir á því 

að endurráða þá skólastjórana sem fyrir voru sem aðstoðarskólastjóra. Einn viðmælandi 

sagði að hann hefði velt því fyrir sér að auglýsa og ráða nýjan aðstoðarskólastjóra. Það varð 

hins vegar úr að hann ákvað að fylgja því sem hinir gerðu. Hann sagði:  

Ég gat ekki verið sá eini á þessum viðkvæmu tímum, ég yrði bara talin versta 

manneskja í heimi ef að ég segðist ætla að ráða nýjan á meðan að hinir haldi í 

sína gömlu. Ég sé alltaf eftir að hafa ekki gert þetta, við hefðum átt að taka þetta 

skref, auglýsa upp á nýtt. 

Tveimur og hálfu ári eftir sameiningu hafði enn ekki tekist að ná utan um stjórnun skólans 

að mati skólastjórans. Viðmælandi taldi að staðan væri önnur ef hann hefði hagað ráðningu í 

stjórnunarteymið með öðrum hætti. Skólastjórinn sagðist ekki hafa áttað sig á þessu fyrr en 

eftir á hve mikil áhrif þessi ákvörðun hafði á stjórnun skólans. 

Viðmælendur eru sammála um mikilvægi þess að stjórnendur séu faglegir leiðtogar í 

skólum. Stór hluti af vinnutíma stjórnenda fer hins vegar í rekstur skóla á kostnað faglegra 

starfa. Það á enn frekar við þegar skólar eru sameinaðir því það verður öll stjórnsýslan enn 

flóknari. Einn viðmælandi komst svo að orði: 

Þetta er náttúrulega rosalega mikið áreiti og maður veit stundum ekki hvort að 

maður er að koma eða fara …. mér finnst ég eyða of litlum tíma á gólfinu. Mér 

finnst ég vera föst/fastur við skrifborðið. Það er reksturinn og öll þessi umsýsla. 

Þrátt fyrir að maður sé að dreifa verkefnum sem ég tel mig hafa gert nokkuð vel. 

Þá finnst mér að það vera þessi leiðtogi sem fylgist með og er að meta það hafi 

orðið dálítið útundan í vetur. 

Skólastjórarnir voru sammála um að beita hafi þurft markvissum stjórnunaraðferðum í 

sameiningarferlinu. Þegar þeir eru svo beðnir um að leggja mat á hvernig sameiningarnar 

hafi tekist kemur fram að ferlið reyndi mjög á þá. Einn viðmælandi taldi, er hann leit í 
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baksýnisspegilinn í janúar 2014, að sameiningin væri á réttri leið enn væri þó langt í land. 

Hann sagði: 

...alveg eins og fræðin segja okkur að þegar það verða breytingar hvort sem það 

koma nýir stjórnendur eða skipulagsbreytingar þá gruggast vatnið og síðan þarf 

að draga inn nýjar bjargir. Þeir sem ekki passa fara út og aðrir koma inn og því um 

líkt. Það tekur einhvern tíma að jafna sig. Ég sé svona stóru línurnar hugsanlega á 

þremur árum og svo gæti þetta teygst upp í áratug.  

Annar viðmælandi tók í sama streng þegar hann var spurður í júní 2014 um hvernig 

breytingarnar hafi tekist sagði hann: „Ég myndi vilja sjá meiri breytingar og meira samstarf, 

meiri samvinnu“. 

Í upphafi hafði skólastjóri í einum skólanna væntingar um að ferlið myndi ganga fyrir sig á 

auðveldan hátt þar sem flestir virtust sáttir í upphafi sameiningar. Árið 2012 sagði hann: 

Við héldum að þetta yrði auðveldara … maður hélt að fólk myndi taka þátt en það 

er svolítil tregða og sérstaklega í [öðrum] hlutanum. Þau eru ekki alveg tilbúin … 

það er lítil þátttaka ... þá höfum við ekki náð því að hafa þessa gagnkvæmu 

heimsóknir sem við héldum að við myndum ná. 

Tveimur árum síðar eða vorið 2014 taldi sami skólastjóri að þokast hafi í rétta átt. Þá fór 

hópurinn í vorferð og þá var í fyrsta skiptið almenn þátttaka af öllum sviðum en ekki lengur 

nær einskorðuð við þá stofnun sem verið hafði ríkjandi. Þetta telur skólastjórinn merki um að 

sameiningin þokist í rétta átt. 

Viðmælendur telja af fenginni reynslu að  sameiningar skóla séu langtímaverkefni og að 

þremur árum liðnum frá sameiningu sé enn nokkuð í land að skólarnir starfi sem ein heild. 

4.3 Foreldrar 

Viðmælendur voru sammála um að umhverfið hafi mikil áhrif á þá starfsemi sem fram fer í 

skólunum. Einn af þessum áhrifaþáttum voru foreldrarnir. Viðhorf foreldra mótaðist að miklu 

leyti af því hvort þeir sáu hag og tilgang með sameiningunum en var einnig litað af þeim 

pólitísku deilum sem uppi voru um skólasamfélagið á þessum tíma.  

Viðhorf foreldra til sameininganna var mismunandi eftir skólum. Í einum skólanum voru 

foreldrar almennt jákvæðir. Skólastjórinn taldi að það hafi stafað af því að breytingarnar voru 

mjög afmarkaðar og foreldrarnir voru upplýstir um hvaða breytingar lægju fyrir.  

...ég hitti stjórn foreldrafélags á báðum stöðum og foreldraráð og fór í gegnum 

svipaðan pakka til að fólk vissi hvað við værum að fara út í og hvað lægi að baki, 
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hugmyndir og stefnur og allt það. Við héldum síðan svipaðan fund með 

foreldrum þar sem þeir fengu að koma með sínar væntingar og setja á blað.  

Þá taldi skólastjórinn að foreldrar hefðu upplifað sameininguna sem góða lausn í ljósi 

aðstæðna þ.e. að það hefði getað komið til lokunar á annarri starfstöðinni.  

Skólastjórar hinna skólanna upplifðu hins vegar samskipti við foreldra mjög vandasöm í 

aðdraganda sameiningar. Á kynningarfundi sem haldinn var í aðdraganda sameiningar þar 

sem nemendur og foreldrar tóku til máls kom fram að nemendur voru jákvæðari en 

foreldrarnir. Skólastjóri taldi að áhyggjur foreldra af þróun skólastarfs í hverfinu og að 

skólum yrði jafnvel lokað geti skýrt neikvætt viðhorf þeirra til sameiningarinnar.  

Samskiptin við foreldrana reyndu mjög á skólastjórana. Einn þeirra taldi þau það erfiðasta 

í ferlinu. Hann sagði: 

...þó neita ég því ekki að þetta hefur nú verið þó nokkur stressvaldur og það hafa 

verið svona óvissutímar. Þegar mest gekk á var maður kannski ekki alveg jafn 

sannfærður um að þetta myndi nú allt ganga upp í raun og veru, þegar rokið var 

sem mest.  

Skólastjórarnir upplifðu þó ekki að óánægja foreldra beindist að þeim persónulega heldur 

að stjórnmálamönnum og embættismönnum í borginni eins og sjá má í eftirfarandi 

ummælum:  

Gagnrýni foreldranna beindist ekkert gagnvart mér persónulega, eða skólanum, 

heldur fólk bara ber ekki traust til stjórnmálamannanna eða skólayfirvalda. … til 

hvers er verið að þessu, það er búið að ákveða þetta, við fáum engu að ráða og 

svoleiðis.  

Skólastjórar lögðu allir áherslu á að veita foreldrum greinargóðar upplýsingar um stöðu 

mála og vera í góðu samstarfi við þá. Einn viðmælandi fór þá leið að boða foreldra til 

morgunfunda til að auðvelda foreldrum að fylgjast með skólastarfinu. Þar var starfið í 

skólanum kynnt fyrir foreldrum. Þeir foreldrar sem mættu voru mjög áhugasamir en mæting 

á fundinn var hins vegar mjög dræm.  

Vorið 2012, hálfu ári eftir sameiningu, telur skólastjóri að óánægja foreldra hafi að mestu 

horfið. Það kom þó fram að enn heyrist óánægjuraddir í foreldrahópnum en það séu einungis 

fáir einstaklingar. Annar viðmælandi sagði að það sama væri upp á teningnum hjá honum 

þ.e. að óánægjan einskorðaðist við fámennan hóp foreldra sem hafi horn í síðu yfirvalda. 

Hópurinn hafi ekki farið dult með óánægju sína og m.a. lagt fram kæru til 

Innanríkisráðuneytisins um málsmeðferð hjá Reykjavíkurborg og einnig skrifað greinar í blöð.  
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Það kvað þó við nýjan tón í október 2012 en þá birtist grein sem markaði tímamót því þá 

sneru foreldrar gagnrýni sinni að skólastarfinu. Greinarhöfundar höfðu ekki samband við 

skólastjórann eða aðra í skólanum til að fá þeirra sýn á málið. Skólastjórinn taldi að verið 

væri að gagnrýna ýmsa hluti sem ætla má að hægt hefði verið að útskýra fyrir fólki ef það 

hefði haft samband við skólann.  

Aðspurður um hvernig hann brást við þessari grein sagði skólastjórinn: 

Ég tók þá afstöðu að skrifa ekki grein á móti, ég vildi ekki fara í ritdeilur í hverfinu 

en ég svara fólki sem hefur sent fyrirspurnir eða athugasemdir. Ég hef svarað því 

og ég hef rætt þetta líka inn á starfsmannafundi í tvígang ... vildi ekki fara í 

einhvern hasar við þá. En það er alltaf spurning hvernig á að bregðast við svona í 

fjölmiðlum.  

Einn skólastjórinn taldi að gagnrýni á skólann væri að stórum hluta af póltískum meiði og 

hann varð var við pólitíska flokkadrætti og átök í foreldarahópnum. Sem dæmi um þetta 

nefndi hann að beiðni um almennan fund, á viðkvæmum tíma, hefði borist frá 

stjórnmálamanni sem hann sjálfur tók ekki undir. Skömmu síðar hefði foreldrafélagið 

skipulagt slíkan fund.  

Hann taldi tengsl milli fundarins og þeirra skrifa sem áttu sér stað í fjölmiðlum. 

Skólastjórinn lagði þrátt fyrir þetta sem fyrr áherslu á að eiga farsæl samskipti við foreldra þó 

þeir væru ósáttir og gefa þeim tíma til að jafna sig. Hann taldi einnig farsælla að sýna fram á 

fagleg gæði í skólastarfinu og að skólinn geti axlað þetta vandasama verkefni. Hann telur að 

þegar fólk sjái að nemendum líði vel og vegni vel skapist sátt um skólastarfið. „ Það er 

eiginlega betra en að skjóta upp einhverjum flugeldum sem eru flottir í kvöld en dauðir á 

morgun“. 

Í janúar 2014 taldi skólastjóri mestu ólguna um garð gengna í samskiptum við foreldra og 

að foreldrar hafi róast þegar þeir sáu að sameiningin hafi verið börnunum til góðs. Hann 

sagði: 

... það hefur gengið ljúfar í vetur heldur en í fyrravetur og ekki verið neinar svona 

uppákomur sem að tengjast þessum breytingum og ekki annað en allt gott um 

það að segja. Já það er að klárast soldið. Og það er alltaf öðru hvoru verið að 

segja já ég var soldið skeptískur á þetta í byrjun en ég sé núna að barnið mitt er 

að græða á þessu.  
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4.4 Starfsfólk og menning 

Starfsmannamálin voru að mati viðmælenda eitt af því flóknasta sem þeir tókust á við í 

ferlinu og þurftu þeir að leita allra leiða til að sætta misjöfn sjónarmið í starfsmannahópnum. 

Skólastjórarnir töldu að áhyggjur af eigin framtíð hefðu haft mikil áhrif á líðan og viðhorf 

starfsmanna til sameininganna. 

Skólastjóri bar saman stöðuna í sameinuðum skóla og áður þegar hann var skólastjóri í 

einu húsi og með eitt samfélag svona:  

Það erfiðasta í þessu ferli, þessi ofboðslega orka að koma saman fólkinu … þetta 

manneskjulega, það er ekkert launungamál, það er lang, lang þyngst.  

Eftir að sameiningin var orðin að veruleika og skólastjóri ráðinn upplifði hann 

andrúmsloftið innan skólans betra. Hann sagði: 

Þau voru rosalega, að mér er sagt, stressuð [starfsmannahópurinn í hinum 

skólanum] að hausti og leið bara illa og voru ofsalega hrædd um sitt starf. ... við 

byrjuðum strax í október að spyrða þau saman. Hittast … og svona kynnast og 

senda á milli, myndir og bæklinga og eitthvað. Og það svona róaðist aðeins. 

Annar viðmælandi tók undir það að andrúmsloftið hafi verið erfitt í skólanum í 

aðdraganda sameiningar. Hann hafi þurft að taka á mörgum erfiðum starfsmannamálum sem 

að hans mati að hafi mátti rekja til vantrausts og tortryggni. Hann sagði: 

Það var ekkert sem að beindist að mér eða skólanum sérstaklega, heldur bara 

stressið og baklandið einhvern veginn. Það treystir enginn neinu, ... hvorki 

foreldrar né starfsfólk.  

Skólastjórarnir voru sammála um að það hafi reynt á stjórnendur og starfsmannahópinn 

þegar samræma þurfti menningu og reglur starfstöðva. Munur á menningu skapaði 

samskiptavanda meðal starfsfólks og hafði einnig áhrif á samskipti starfsfólks við nemendur. 

Skólastjórarnir voru meðvitaðir um mikilvægi þess að blanda starfsmannahópnum með það 

að markmiði að hópurinn upplifði sig sem eina heild. Einn viðmælandi taldi að þrátt fyrir að 

hugað hafi verið að því að blanda kennarahópnum hafi þetta ekki gengið áfallalaust fyrir sig. 

Hann sagði: 

Það er augljóst að kennararnir sem komu hingað finnst þeir eins og gestir. Við 

höfum reynt að gera ýmislegt, hópefli og því um líkt en það er mismunandi 

menning sem hóparnir voru að flytja inn.  
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Skólastjóri sagði að munur á menningu hafi skapað ákveðin vandamál í samskiptum, eins 

og fram kemur í eftirfarandi ummælum: 

Krakkarnir eru nú orðnir svolítið heimavanir … skólareglurnar okkar gilda ... því 

við höfum ekki tíma til þess að vinna með starfsfólki eða nemendum að nýjum. 

En það er verkefni núna sem verður farið í. … Kennararnir koma svolítið með 

reglurnar úr sínum skóla ... og það eru kannski ekki allir alveg innstilltir inn á 

þessar skólareglur.  

Skólastarf einkennist gjarnan af hefðum sem skapast hafa í tímans rás og mótaðar eru af 

þeim sem þar hafa starfað. Þegar skólar eru sameinaðir getur skapast mikill vandi ef 

hefðirnar eru ólíkar. Þá þarf að taka ákvörðun um hvaða hefðum á að halda og hverjum á að 

sleppa eða hvort skapa eigi nýjar hefðir í nýjum skóla. Þessi vandi kom skýrt fram í 

eftirfarandi ummælum er viðmælandi ræddi vanda sem tengdist mismunandi menningu í 

janúar 2013: 

Svo sáum við það til dæmis núna um jólin það eru svo margar hefðir á hvorum 

stað … við vorum ekki með sameiginlegt jólaball, við ætlum aldrei að gera það 

svoleiðis aftur ... það er rosalega viðkvæmt sérstaklega þegar það kemur að 

hefðum og allt í kringum jól.  

Einn viðmælandi taldi hins vegar átök eðlileg þegar tekist er á um stofnanamenningu og í 

raun nær óhjákvæmileg. Hann taldi að líta megi á þessi átök sem ákveðna valdabaráttu um 

hvaða menning verði ofan á í nýrri stofnun. Hann benti auk þess á að í raun væri ekki verið 

að leggja niður tvær stofnanir og búa til eina heldur væri verið að hræra saman tveimur 

rótgrónum stofnunum. Þetta valdi halla á öllum innviðum stofnunarinnar. 

Einu og hálfu ári eftir sameiningu taldi skólastjóri að kennarahópurinn á unglingastiginu 

hafi samlagast vel eftir að hafa þurft að stilla saman strengi sína í upphafi sameiningar. 

Skólastjóri sagði það hafa verið athyglisvert að fylgjast með kennurum fyrsta veturinn eftir 

sameiningu. Þeir tókust svolítið á en á faglegan hátt, bæði hvað varðaði námsefni og leiðir. 

Kennararnir sáu hins vegar fljótt kosti þess að kenna færri faggreinar og eiga möguleika á 

samstarfi við aðra kennara í sömu faggrein.  

Annar viðmælandi sagði að það hafi gengið mjög vel á yngsta stigi og miðstigið hafa 

gengið ágætlega þrátt fyrir að tekist hafi verið á um kennsluaðferðir. Erfiðast gekk að 

sameina kennarahópinn á unglingastigi vegna þess að þeir voru svo miklir einyrkjar. 

Einn skólastjóri nefndi dæmi um hvernig þessi faglegi ágreiningur birtist en farsæl lausn 

fundist. Skólastjórinn lagði áherslu á að kennararnir töluðu saman og kæmu sjálfir með lausn 

á þessum vanda. Hann lýsir lausnaleitinni á þennan hátt: 
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Í stærðfræðinni var þetta svolítið erfitt ... það voru svolitlir árekstrar á milli 

kennaranna um þetta. Við höfum verið með það sem við köllum nýrra efni en hin 

voru með eldra efni og vildu halda því. … Þetta er kannski svolítið að þegar fólk er 

... einhvern veginn búið að bíta í sig að þetta efni sé best og svo er yngri 

kennarinn sem vill nota nýja efnið og það er alveg ný nálgun ... en með samvinnu 

þá smám saman getur fólk talað saman.  

Í tveimur af sameiningunum sem hér um ræðir er starfsemi skólanna í tveimur aðskildum 

byggingum. Það getur haft áhrif á starfsfólkið og þá menningu sem er ríkjandi ef skólastarf er 

í tveimur aðskildum húsum að mati viðmælenda. Einn skólastjórinn sagðist til að mynda hafa 

verið dálítið upptekinn að sameiningu deildanna í öðru húsinu og ef til vill ekki fylgst 

nægilega vel með því sem gerðist í hinu húsinu: 

... maður fór svona að átta sig á þessu undir áramót maður varð ekkert alveg 

strax var við þetta og kannski fólkið ekki sjálft en það fór að verða pínu mórall ... 

allt í einu horfðu þau upp á ákveðna flotta einingu ... kannski sjálfsmyndarsjokk.  

Hér vísar skólastjóri til þess að erfitt hafi verið fyrir kennara að betur virtist ganga í annarri 

einingu en þeirra. 

Annar skólastjóri taldi mikilvægt að huga vel að þeim kennurum sem skiptu um starfstöð 

og að þeir sem fyrir voru yrðu ekki of ríkjandi.Hann sagði: 

Aðstæður eru alls ekki nógu góðar og það olli titringi hjá fólki sem að eðlilegt er. 

En í stórum dráttum þá hefur fólk verið að samlagast vel. Í byrjun voru allir að 

passa sig og við vorum mjög á varðbergi varðandi það að fólkið sem fyrir var væri 

ekki of heimaríkt. 

4.5 Húsnæði og aðbúnaður/ fjármál 

Skólastjórarnir voru sammála um að aðbúnaður og aðstæður í skólunum hafi haft veruleg 

áhrif á sameiningarferlið. Það reyndi mikið á skólastarfið þegar aðbúnaður og húsnæði var 

ófullnægjandi. Þeir voru einnig á einu máli um að ekki hefði verið gert ráð fyrir því fjármagni 

sem þurfti í upphafi sameiningar til þess að hún gæti gengið greiðlega fyrir sig.  

Viðmælendur voru sammála um að þeir þættir sem þeir höfðu stjórn á innanhúss hafi 

gengið vel. Hins vegar hafi ytra skipulagið, það sem skólastjórarnir gátu ekki ráðið eða 

stjórnað sjálfir, ekki alltaf gengið nægjanlega vel og loforð um framkvæmdir ekki alltaf efnd. 

Það reyndi af þessum ytri orsökum mjög á skólastjórana að lægja öldurnar í 

skólasamfélaginu. 
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Skólarnir voru í sumum tilfellum misvel búnir af tækjum, uppfæra þurfti heimasíður, 

símkerfi og ýmislegt fleira. Það olli óþægindum í skólunum hve seint þessir þættir komust í 

gott horf. Á fyrstu árunum eftir sameiningu var þetta líklega það sem olli hvað mestri 

óánægju og vanda að mati viðmælenda: 

Það sem hefur staðið okkur fyrir þrifum eru símamál. Það er ekki eitt símanúmer, 

væntanlega verður það í haust. … Það er eitt af því sem kom á óvart, það kostar 

nefnilega peninga, ekkert má kosta. Svo er það náttúrulega algjörlega ófært að 

það sé ekki búið að vinna í sameiginlegri heimasíðu.  

Skólastjórarnir voru sammála um að það hefði þurft að setja aukið fé inn í skólana vegna 

sameiningar. Það var hins vegar ekki gert. Einn skólastjórinn lýsti því hvernig rekstrartölur 

beggja skóla frá 2011 voru lagðar saman og ekkert aukafjármagn sett inn.Hann sagði:  

… Gjörðu svo vel þetta færðu ... ekki gert ráð fyrir einni einustu krónu í 

sameiningu eða svona að jafna vinnuaðstæður eða annað slíkt, ekkert.  

Einn viðmælandi gerði alvarlegar athugasemdir við fjármögnun á sameiningunum. Hann 

upplifði að vera settur í mjög erfiða stöðu gagnvart starfsfólkinu en eftir sameininguna var of 

mikið starfsfólk í skólanum. Hann stóð af þeim sökum frammi fyrir þeim vanda að fara 

framúr fjárhagsáætlun eða að beita uppsögnum. Honum fannst sá kostur að beita hörku í 

starfsmannahaldi ekki vænlegur í stöðunni og valdi að fara mjúku leiðina sem olli því að 

rekstrarkostnaðurinn varð umfram heimildir.  

Í sumum skólanna þurfti að gera breytingar á húsnæði og búnaði þegar 

nemendahópurinn stækkaði og breyttist. Taka þurfti aftur í notkun skólastofur sem búið var 

að loka og því vantaði búnað eins og töflur, hljóðkerfi, skjávarpa og tölvur. Húsgögnin komu á 

réttum tíma úr öðrum skólum en annar búnaður kom ekki á tilsettum tíma og var ekki 

kominn þegar kennararnir komu til starfa að hausti. Skólastjórinn sagði: 

Þetta olli verulegum titringi og fólk sem var að koma inn var óöruggt og þetta 

bætti ekki úr. Það var reynt að redda hlutunum og við áttum fartölvur sem voru 

notaðar fyrir nemendur. Við settum þær inn til að kennararnir fengju samband 

og þá vantaði prentara og allt í þeim dúr. Þetta er búið að valda óþarfa titringi og 

erfiðleikum.  

Aðbúnaður á nýrri starfstöð skipti kennara miklu máli. Þeir sem fluttu úr vel búnum skóla 

yfir í skóla með lakari búnað voru ekki sáttir. Skólastjóri nefndi dæmi um viðbrögð kennara 

sem komu til starfs í stofur sem ekki voru með skjávarpa eins og þeir höfðu áður vanist „þeir 
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væru búnir að vinna við þessar aðstæður í einhver ár, kennsluefni og kennslugögn væru 

miðuð við þessa tækni“. 

Í sumum tilvikum var þrengt mjög að allri starfsemi í skólanum eins og eftirfarandi dæmi 

sýnir: 

Við erum að nýta kennslustofur alveg eins og mögulegt er. Það þýddi að það gátu 

ekki allir verið með sína eigin kennslustofu heldur þurfti að deila stofu með 

öðrum. Þá þurfti að finna vinnuaðstöðu [fyrir kennara] annars staðar og upplifðu 

sumir kennarar að þeir væru settir til hliðar. 

Í öðru tilviki var nægilegt rými í húsnæðinu skólans, sem var í tveimur húsum. Hins vegar 

drógust tiltölulega einfaldar framkvæmdir sem áttu að bæta aðgengi og umferð á milli 

húsanna og hamlaði æskilegri nýtingu og samlegð í starfsemi skólans, t.d. mötuneyti: 

Viðmælandi sagði: 

Þetta virðist allt vera fast einhvers staðar í kerfinu. Við ákváðum að halda 

mötuneytunum áfram eins og þau eru á meðan að engin breyting verður á 

húsnæðinu [í báðum húsum]. Við höfum ekki tekið það lengra þó það sé eitt af 

markmiðunum með sameiningunni. Það kostar náttúrulega breytingar og 

ýmislegt sem er rándýrt. Ég sagði strax við þau, það verður ekki farið hér yfir 

bílastæði með potta og pönnur. 

Sami skólastjóri sá einnig fyrir sér meiri samnýtingu á list- og verkefnastofum, til dæmis 

tónmennt. En það er vandkvæðum bundið vegna þess að þótt ekki sé langt á milli húsa er 

ótækt að ung börn séu á ferðinni fram og til baka oft á dag.  

Þegar skólar eru sameinaðir má gera ráð fyrir að reksturinn verði flóknari og að 

stjórnendur þurfi ráðgjöf til að sinna þessu nýja hlutverki sínu. Skólastjórarnir voru allir 

sammála um að þá hafi skort nægjanlega góða yfirsýn yfir fjármálin fyrsta árið og að það hafi 

valdið þeim áhyggjum. Einn þeirra lýsti því svona:  

Skóla- og frístundarsvið réð ráðgjafa í sambandi við fjármál og annað slíkt, en það 

hefur nýst mér mjög illa, … mér finnst ég ekki hafa yfirsýn yfir fjármálin, 

reksturinn, það er svolítið í lausu lofti, mér finnst það mjög óþægilegt og vantar 

að komast inn í hlutina.  

Stofnun skóla- og frístundasviðs átti sér stað á sama tíma og sameiningar skólanna stóðu 

sem hæst. Skólastjóri leik- og grunnskólans taldi að það hefði átt að vera búið að ljúka því 
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ferli áður en farið var að sameina leik- og grunnskóla auk frístundaheimila. Hann taldi að 

ýmis ljón sem urðu á vegi hans vera af þessum völdum. Skólastjórinn sagði: 

Ég myndi nú ráðleggja þeim fyrir það fyrsta að samræma sig … þegar verið er að 

sameina á sviðum sem eru svo rosalega ólík, það er ekki enn þann dag í dag ein 

fjárhagsáætlun, það gerir manni mjög erfitt fyrir vegna þess að við erum 

náttúrulega með eitt skólanúmer og erum ekkert að flokka niður hvað er hvað og 

svo þurfum við að reikna þetta í þrennu lagi. Mér finnst bara svona praktískir 

hlutir þurfi að vera í lagi. Það er grundvallaratriði þannig að maður sé ekki í lausu 

lofti og viti varla hvað maður er að gera. 

4.6 Stuðningur við stjórnendur 

Skólastjórarnir stóðu í þeim sporum að framtíð þeirra í stjórnunarstöðu innan skólans var 

ótrygg. Þeir voru sammála um að stuðningur við þá hefði mátt vera markvissari og óljóst hafi 

verið hvaða bjargir stóðu þeim til boða. Þeir voru ekki hafðir með í ráðum með val á þeim 

sérfræðingum sem ætlað var að aðstoða þá í sameiningarferlinu. Hlutverk þeirra sem veittu 

sérfræðiaðstoð var auk þess ekki fastmótað eða í samráði við stjórnendur.  

Einn skólastjórinn komst líklega að kjarna málsins einu ári eftir sameiningu þegar hann 

rifjaði upp tímann frá því fyrir sameiningu. Skólastjórum þeirra skóla sem átti að sameina var 

sagt upp og sagði hann engan hafa talað við sig og upplifði skort á baklandi. Hann lýsti þessu 

svona: 

Ég er eini starfsmaðurinn sem sagt var upp í minni stofnun en á sama tíma þurfti 

maður að halda saman samfélagi á breytingatímum skilurðu, þar sem fólk var 

náttúrulega óöruggt og óvissan og ógleði. Á sama tíma á meðan ég var kannski í 

veikustu stöðunni, þurfti maður að keyra áfram og með ekkert bakland, bara þú 

vissir að þér yrði sagt upp.  

Skólastjórarnir voru ráðnir til starfa í lok nóvember og sameinuðu skólarnir áttu að taka 

til starfa 1. janúar. Það var því ljóst að lítill tími var til stefnu fyrir nýráðna skólastjóra til að 

móta starf og áherslur í nýjum sameinuðum skólum. Þeir voru kallaðir til fundar þar sem m.a. 

mannauðsráðgjafi var með örnámskeið um breytingastjórnun, „þar kom þó ekkert fram sem 

þeir ekki kunnu fyrir“. Í lok fundarins kvaðst einn skólastjórinn hafa tekið upp umræðu um 

líðan þeirra sjálfra. Hann lýsti þessu svo:  

Þetta er allt gott og blessað en hvenær ætlar einhver að fara að hugsa um okkur, 

það er komið lok nóvember, við erum nýbúnir að fá að vita að við erum að fara 

að taka við þessum stóru verkefnum 1. janúar. Við erum að stýra okkar skólum 
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fram í jólafrí, eigum við að mæta bara fullskipaðir nýir skólastjórar 3. janúar? Það 

varð alveg bara þögn, ... , svo var kallað á okkur strax daginn eftir, þá er eins og 

ekkert hafi verið hugsað út í þetta.  

Tveir viðmælendanna voru leystir frá störfum 1. desember til þess að undirbúa 

sameininguna og fengu því einn mánuð til að vinna að undirbúningi. 

Skólastjórarnir fengu aðstoð frá verkefnastjóra með mikla reynslu. Hún átti m.a. að vera 

þeim til aðstoðar við samráðsvinnu og söfnun hugmynda fyrir stefnumótun. Skólastjórarnir 

nýráðnu ákváðu að nýta þennan stuðning til að vinna með starfsfólkinu til þess að leitast við 

að skapa sátt um sameininguna. Þeir töldu að það væri faglega sterkara að það kæmi frá 

hlutlausum aðila en skólastjóra sem einungis þekkti helminginn af starfsfólkinu. Einn 

viðmælandinn lýsti þessu á eftirfarandi hátt: 

... og hún er ráðin til þess að stýra þessu og algjörlega meðvitað hjá okkur, því að 

þú veist. Helmingurinn af fólkinu þekkir okkur, hinn helmingurinn ekki. Þetta er 

viðkvæmt í mínu tilfelli, mjög viðkvæmt og eldfimt. Það er gott að hafa 

hlutlausan utanaðkomandi aðila. 

Skólastjórarnir upplifðu allir lítinn stuðning þótt þeir væru meðvitaðir um að vissar bjargir 

stæðu þeim til boða. Hálfu ári eftir sameiningu sagðist einn þeirra engan stuðning hafa 

fengið utan þann eina mánuð sem þeir höfðu í undirbúning. Hann dró þó aðeins í land með 

þetta og sagði:  

Þetta er nú kannski svolítið sterkt til orða tekið. … við fengum einhverja tuttugu 

tíma á mann [á skóla með verkefnastjóranum] sem við ákváðum strax bara að 

nýta í fólkið … svo máttum við velja okkur stuðning úr Háskólanum ... en það var 

svo mikið um að vera og við ákváðum að láta það bíða ... því verkefnastjórinn átti 

að fara í að möndla svolítið stefnuna.  

Þegar þetta viðtal fór fram var nýafstaðið skólaþing með foreldrum sem var viðbúið að 

yrði erfitt og skólastjórinn hafði haft væntingar og ákveðnar hugmyndir um hvernig nýta 

mætti sérfræðinginn (verkefnastjórann) á skólaþinginu:  

Ég ætlaði ekki að vera aðal punkturinn heldur meðvitað að láta hana, að fólk finni 

það að hér er kominn sérfræðingur sem er að stýra þessu.  

Fundurinn fór að stórum hluta í gagnrýni á yfirvöld frá hópi foreldra. Skólastjóranum 

fannst verkefnastjórinn bregðast þar sem hann tók ekki stjórnina á fundinum eins og um 

hafði verið rætt. Skólastjórinn upplifði að honum hafi verið stillt upp sem einhverju 
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sameiningartákni, sem var staða sem hann ætlaði sér ekki að vera í. Óánægði 

foreldrahópurinn yfirgaf svo fundinn áður en að hin eiginlega stefnumótunarvinna hófst. Það 

sem kom frá þeim sem eftir sátu var hins vegar lausnamiðað og jákvætt þótt fólk væri með 

eðlilegar áhyggjur og vildi fresta sameiningunni aðeins lengur. 

Skólastjóri rifjaði upp í janúar 2013 að verkefnisstjórinn hafi ekki nýst sem skyldi.  

...þetta var ofsalega prófessional hugsun og allt það, hún kom ekki nógu vel að 

fólkinu á þessum viðkvæma tíma. Hún er eflaust færari en ég í aðferðafræðinni 

en maður þurfti að fara vel að fólki. 

Skólarnir fengu einnig úthlutað mannauðsráðgjafa frá skóla- og frístundasviði sem 

skólastjórum fannst ekki nýtast vel, hún þekkti ekki aðstæður og fannst þeim mikill tími fara í 

að setja hana inn málin auk þess sem hún hafði ekki það umboð sem þurfti:  

Við fengum ekki að velja hann sjálf og vorum mjög ósátt við það. Mér var 

úthlutaður mannauðsráðgjafi, yndisleg manneskja, en ég hef ekkert með hana að 

gera. … Ég er búin/n að draga [að hafa samband við hana] ... þetta er manneskja 

sem hefur ekki nein völd í þetta sem mig vantar ... ég hef ekki haft tíma í 

einhvern millilið.  

Einn skólastjórinn var ekki alveg eins viss og hinir um skort á stuðningi. Þegar hann var 

spurður um hvort hann hafi upplifað að vera hent út í djúpu laugina með þessu verkefni 

sagði hann: 

Maður hafði það kannski svona á tilfinningunni til að byrja með en nei við höfum 

mjög góðan stuðning finnst mér alla vega. En ég á eftir að finna aðeins farveginn 

hvernig ég get nýtt mér þann stuðning sem mér var úthlutað.  

Skólastjórarnir voru sammála um að stjórnunarteymin í skólunum gegndu mikilvægu 

hlutverki í sameiningarferlinu. Það væri mikilvægt að þeir sem í teymunum störfuðu stæðu 

þétt saman og veittu hvert öðru stuðning. Nokkrir skólastjórnendur sem stýrðu sameiningum 

höfðu auk þess með sér reglulegt samráð sem var að mati viðmælenda afar mikilvægt. Einn 

viðmælandi sagði að hann hafi í raun aldrei áður haft samstarfsfélaga. Hann sagði:  

Við vorum náttúrulega að ganga í gegnum, þó stofnanirnar séu að mörgu leyti 

ólíkar, að þá voru þetta oft sömu skrefin sem var verið að taka. Við gátum skipst 

á, ég var kannski búin/n með starfslýsingar og þá dreifði maður því og fólk gat þú 

veist notað og öfugt….og mátað við sitt og ekki síður bara þetta persónulega.  
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4.7 Áskoranir og tækifæri 

Skólastjórarnir áttu það allir sameiginlegt að sjá tækifæri í sameiningunum en jafnframt urðu 

ýmiskonar áskoranir á vegi þeirra allra, sumar þeirra hafa verið ítarlega ræddar hér framar. 

Skólastjórarnir voru sammála um að viðhorf foreldra og starfsfólks í upphafi hafi skipti 

miklu máli um hvernig til tókst. Einn viðmælandi upplifði mjög jákvætt viðhorf til sameiningar 

bæði af hálfu starfsfólks og foreldra í upphafi ferlisins. Hann sagði:  

Þetta er svo fáránlegt að segja það eru eiginlega engin ljón á veginum hjá okkur, 

það er svolítið merkilegt ... fólk sé bara jákvætt, spennandi. Þannig að ég hef 

eiginlega meiri áhyggjur að væntingarnar séu of miklar.  

Sami viðmælandi taldi að jákvætt viðhorf til sameiningar hafi m.a. stafað af því að fólk 

hafi séð tilgang með sameiningunni. Það geti m.a. átt við ef ákveðnir þættir í starfinu væru í 

lakara standi í annarri starfstöðinni og fólk sjái fram á að skólastarfið verði betra með 

sameiningu. Hann sagði:  

Það er mjög … skilvirkt upplýsingastreymi til foreldra sem aftur á móti, er ekki í 

[hinni starfsstöðinni] … ég heyri á foreldrahópnum, fólk bindur vonir við að þar 

verði breyting. 

Hinir skólastjórarnir upplifðu neikvæð viðhorf og tortryggni bæði í aðdraganda 

sameiningar og fyrstu árin á eftir. Þessi viðhorf höfðu að þeirra mati hamlandi áhrif á 

sameiningarferlið. Einn úr hópnum hafði áður stýrt breytingum af svipuðum meiði og upplifði 

það ferli með öðrum hætti, „það var alveg gjörólíkt, þar vildu allir breytingar en hérna eru 

alls konar átök“. 

Þær áskoranir sem fólust í sameiningunum að mati skólastjóranna voru eftirfarandi: 

 Vandasamt var að vinna með því fólki sem fengið hafði nýjan yfirmann.  

 Æskilegt er að ákvarðanataka byggi á faglegum rökum en sé ekki lituð af pólitískum 

átökum og tilfinningum. 

 Erfitt getur verið að meta faglegar umbætur. 

 Aðlögun kennara á nýrri starfstöð var mikil áskorun sérstaklega í þeim tilfellum þar 

sem kennarar kenndu á tveimur starfstöðvum. 

 Farsælast væri að ráða starfsfólk til starfa við sameinaðan leik- og grunnskóla án tillits 

til starfssviðs. 

 Ráðning millistjórnenda með menntun við hæfi skiptir sköpum.  
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Tveir skólastjórar áttu það sameiginlegt að hafa verið sagt upp störfum við skóla sem átti 

að sameina en síðan voru þeir endurráðnir sem skólastjórar við sameinaðan skóla. Þeir höfðu 

því verið yfirmenn hluta starfsmannahópsins. Það skapaði að þeirra mati vissa togstreitu. 

Annar þeirra hafði vissar hugmyndir um hvernig betur hefði mátt standa að ráðningum 

skólastjóra. Hann taldi þegar hann leit til baka að skynsamlegra hefði verið að víxla þeim 

fjórum sem ráðnir voru til sinna skóla og færa þá á milli skóla. Hann sagði: 

Ef ég hefði verið að standa að svona breytingum þar sem stjórnendum er sagt 

upp og þú ert að ráða upp á nýtt ... ég hefði víxlað okkur á hús, ef að við vorum 

þeir hæfustu.  

Spurður um ástæður, taldi hann að hugsanlega hefði mátt koma í veg fyrir vanda sem 

birtist á þeirri starfstöð sem hann var ekki á áður. Hann taldi að ráðning hans geti hafa setið í 

sumum. Vandasamasta verkefnið í þessu öllu hafi verið að vinna með því fólki sem fyrir var í 

þeirri starfstöð sem hann stýrði ekki áður. 

Viðmælendur eru sammála um að ákvarðanataka þurfi að byggja á faglegum rökum og sé 

ekki lituð af pólitískum átökum og tilfinningum. Viðmælandi nefndi umræðuna um safnskóla 

sem dæmi um aðgerðir þar sem þessi rök voru virt að vettugi. Skólastjórarnir töldu safnskóla 

fyrir unglinga hafa marga kosti og að hægt hafi verið að rökstyðja slíka sameiningu með 

faglegum hætti. Þeir töldu hins vegar að ákvarðanatakan um safnskóla hafi verið dregin um 

of á langinn og að annarri og betri tillögu hefði verið hafnað. Þar hafi pólitísk sjónarmið litað 

ákvarðanatökuna. 

Faglegar umbætur í skólastarfi voru eitt af markmiðum sameininganna. Skólastjóri taldi 

hins vegar erfitt að meta hvort um faglegan ávinning væri að ræða því til margra þátta þurfi 

að horfa. Hægt væri að skoða fyrri niðurstöður samræmdra prófa og Skólapúlsinn en 

samanburðurinn sé flókinn þegar búið er að sameina skóla eða deildir. Hann sagði: 

... við höfum verið að fá mjög góðar mælingar á samræmdum könnunarprófum, 

síðasta áratug, höfum verið mjög há en núna erum við svona rétt að skríða yfir 

landsmeðaltalið og mér finnst aldrei hægt að vera að sætta sig við annað en að 

við séum yfir Reykjavíkurborg. Það er brekka. 

Vorið 2014 var komin nokkur reynsla af sameiningunni. Þá hafði skólastjóri talsverðar 

áhyggjur af samskiptum og námsárangri sem hefur ekki farið upp á við aftur í samræmdum 

prófum. Hann sagði: 

Við sáum í fyrravor að þetta væri bara svona eitthvað vegna breytinganna, að 

þau eru að upplifa, þá er ég að tala um þau sem skora lægst hjá okkur … þá er 
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allavega skorað lágt [ennþá]. Nemendur eru heldur ekki að upplifa stuðning og 

samskipti við kennarann nógu góð. Eins og þátttöku í kennslustundum, sem að 

bendir til þess að kennararnir haldi þeim eitthvað frá sér og það séu einhverjir 

örðugleikar þar.  

Þegar skólarnir voru sameinaðir var óhjákvæmilegt að því fylgdu breytingar á 

kennslutilhögun og margir kennarar þurftu að kenna á tveimur starfstöðvum. Aðlögun 

kennara á nýrri starfstöð var mikil áskorun að mati viðmælenda, þá sérstaklega í þeim 

tilfellum þar sem kennarar kenndu á tveimur starfstöðvum. Viðmælandi sagði að það hafi 

verið heljarmikið skipulag að koma þessu öllu heim og saman. Lögð var áhersla á að finna 

bestu lausnina en það var þó erfitt að gera öllum til hæfis. Hann sagði:  

Við þurftum að hugsa um hvern kennara og gera samkomulag við þá um viðveru í 

þeim skóla sem þeir höfðu fleiri kennslustundir í þannig að þeir væru ekki á 

kennarafundum á tveimur stöðum … það þarf að greiða fyrir aksturinn á milli, 

þegar þeir eru að fara á milli og svona framkvæmdaratriði. 

Reynsla skólastjóra sameinaðs leik- og grunnskóla var á margan hátt ólík reynslu hinna. 

Þar ber hæst vanda sem fylgdi því að starfsfólk var ýmist ráðið til grunnskólans eða 

leikskólans m.a. vegna þess að ekki var búið að sameina skóla- og frístundasvið áður en 

ráðist var í sameiningar. Hann taldi að farsælast hefði verið að ráða starfsfólk til starfa við 

skólann án tillits til starfssviðs. Starfsfólkið gæti þá farið á milli starfstöðva eftir því sem 

hentaði skólastarfinu hverju sinni. Viðmælandi lýsti þessu: 

Það er eins og inn í vinnustund, viðkomandi er að skrá sig þar inn klukkan átta á 

morgnana og út klukkan tólf og aftur inn ... bara fáránlegt. Það eru svona 

praktískir hlutir sem hafa verið að trufla okkur ... ytri ramminn ... þetta var 

kannski ekki alveg hugsað, hefði mátt sameina sviðin fyrst. 

Einn skólastórinn taldi að það hafi hamlað starfseminni til að byrja með að ekki var gert 

ráð fyrir aðstoðarskólastjórum á báðum starfstöðvum. Það skiptir líka miklu máli að þeir sem 

ráðnir eru til starfa séu með þá menntun sem hæfir hvorri starfstöð. Hann sagði:  

Þú þarft að hafa millistjórnendur á hverju sviði eða hverri torfu. Öðruvísi gengur 

þetta ekki vegna þess að þú ert allt í einu með svo mörg verkefni það er alveg 

nauðsynlegt, það átti ekki að vera upphaflega en svo gekk það í gegn. 

Þau tækifæri sem fólust í sameiningunum að mati skólastjóranna voru eftirfarandi: 

 Hægt er að bjóða upp á fjölbreyttara nám í stórum unglingadeildum.  
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 Auðveldara er að mynda vinatengsl í stórum unglingadeildum.  

 Í sameinuðum leik- og grunnskóla felst fjölbreyttari mannauður með fjölbreyttara 

sjónarhorn. Samvinna fagaðila á mismunandi skólastigum er til þess fallin að efla 

skólastarf.  

 Meta þarf hvert tilfelli fyrir sig hvort sameining er vænlegur kostur.  

Skólastjórarnir telja að sameining unglingadeilda geti verið til hagsbóta fyrir 

skólasamfélagið. Í nokkrum tilvikum urðu til fjölmennar unglingadeildir við sameiningu. 

Skólastjórarnir voru sammála um að slíkar sameiningar geti bæði verið faglega og félagslega 

til bóta fyrir nemendur. Skólastjóri sagði: 

Við sjáum að í valgreinum erum við með mikið úrval og það er áhugi hjá 

krökkunum þannig að við erum alveg örugglega að koma til móts við þá þar og 

svo er hinn hlutinn það er félagslífið ... og það kemur fram í ummælum 

krakkanna í Skólapúlsinum að þeir sjái það sem mikinn kost og að félagslífið sé 

gott.  

Skólastjóri lýsti þessu enn nánar: 

... við höfum fengið þó nokkur viðbrögð um það að það sé gaman að kynnast 

fleiri krökkum og að krakkar sem að voru kannski svolítið einmana, svolítið sér, 

að þeir hafa fundið sér félaga í stærri hópnum.  

Skólastjóri sagði að í Skólapúlsinum hafi viðhorf nemenda til sameiningarinnar verið 

kannað. Niðurstöður frá fyrsta hópi eftir sameiningu lægju fyrir og þar kom fram að 

nemendur voru almennt ánægðir með sameininguna. Hann sagði: 

Það staðfestir það sem kennarar og foreldrar hafa verið að segja við okkur, að 

krakkarnir séu ánægðir með þessa breytingu en það er alltaf einhvers staðar sem 

gengur kannski eitthvað erfiðlega hjá krökkum, aðlögun og því um líkt. 

Skólastjóri sameinaðs leik- og grunnskóla telur mikil sóknarfæri felast slíkum 

sameiningum. Hann telur að mannauðurinn verði annar sem verði til þess að fjölbreyttari 

sjónarmið komi inn í skólastarfið. Það sé lykill að öflugra starfi að hans mati. Hann telur auk 

þess að þeir sem starfa í leik- og grunnskóla geti lært hver af öðrum. Hann nefnir hér dæmi 

um hvernig efla megi skólastarfið að hans mati. Hann sagði: 

Mér finnst til dæmis ... að þegar fram líða stundir að þá verði þær áherslur sem 

mig langar að leggja í sambandi við lestrarnám eða undirbúning og máltöku og 
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málörvun. ... ég held að það mætti gera betur þar. Ég vona að okkur takist að 

undirbúa þau betur fyrir lestrarnámið. 

Þegar skólastjórinn var spurður hvort rétt sé að sameina leik- og grunnskóla, sagði hann: 

Mér finnst að það þurfi að skoða það á hverjum stað fyrir sig og eins og t.d. í 

þessu tilfelli að þá er þetta náttúrlega það lítil eining. Þetta er kostur fyrir 

samfélagið, foreldrasamfélagið og börnin, það eru allir í sama skóla, allir með 

sömu upplýsingarnar. Ég held að það sé mikill kostur og einfaldi hlutina. En ég get 

ekki svarað því hvað aðrir eiga að gera.  

4.8 Samantekt  

Sameiningar skóla reyndu mikið á þá sem stóðu í brúnni. Þeir gegndu í senn flóknu og 

vandasömu hlutverki. 

Sameiningarnar báru brátt að og samráði við hlutaðeigandi var á margan hátt ábótavant 

auk þess sem tilgangur sameininganna þótti ekki nægjanlega skýr. 

Í fyrstu var einblínt á fjárhagslegan ábata en síðar í ferlinu var athyglinni beint að 

faglegum ávinningi. Ferlið einkenndist af þessum sökum af ákveðnu stefnuleysi og 

tilviljunarkenndri ákvarðanatöku. Margar tillögur að sameiningum voru skoðaðar og 

stjórnendur töldu að jafnvel væri hægt að komast hjá sameiningum með markvissum 

aðhaldsaðgerðum. Dráttur á ákvarðanatöku olli einnig óþarfa óvissu sem skapaði mikla 

erfiðleika í skólastarfinu en þegar búið var að taka ákvarðanir lagaðist andrúmsloftið hins 

vegar í skólunum. Þá höfðu pólitísk afskipti hamlandi áhrif því stjórnmálamenn virtust oft á 

tíðum veigra sér við að taka óvinsælar ákvarðanir og eftirláta skólastjórnendum það. 

Skólastjórarnir voru settir í þá erfiðu stöðu að þurfa að styðja ákvarðanir yfirvalda óháð eigin 

sannfæringu.  

Viðhorf til sameininga hafði víðtæk áhrif í ferlinu. Neikvætt viðhorf til sameininga hafði 

hamlandi áhrif en að sama skapi gekk ferlið betur þar sem viðhorfin voru jákvæð. Viðhorf 

aðila í skólasamfélaginu mótast að miklu leyti af því hvort að hlutaðeigandi sjá tilgang með 

sameiningunum og að þær hefðu á einhvern hátt jákvæðar afleiðingar fyrir viðkomandi. 

Viðhorf foreldra til sameininganna var mismunandi eftir skólum. Í sameiningu leik- og 

grunnskólans voru foreldrar almennt jákvæðir en neikvæðni gætti í grunnskólunum. 

Foreldrar höfðu áhyggjur af þróun skólastarfs í hverfinu og tilgangur sameininganna auk þess 

ekki nægjanlega skýr. Viðhorf foreldra mótaðist að miklu leyti af því hvort þeir sáu hag og 

tilgang með sameiningunum en var einnig litað af þeim pólitísku deilum sem uppi voru um 

skólasamfélgið á þessum tíma.  
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Sameiningarnar voru undirbúnar með markvissum hætti af hálfu skólastjórnenda. Þeir 

lögðu áherslu á skýra framtíðarsýn í skólunum og að í sameiningum fælust ákveðin 

sóknarfæri fyrir skólastarfið. Hugað var vel að skipulagi innan skólanna og að aðlögun þeirra 

sem í skólunum störfuðu að breyttum starfsháttum. Áhersla var lögð á að sameina 

starfsmannahópa og að samvinna milli starfstöðva væri með skilvirkum hætti með það að 

markmiði að hluti af starfsmannahópnum upplifði sameininguna síður sem yfirtöku. Í einum 

skólanna var ákveðið að fara hægt í breytingarnar og þar voru átök í starfsmannahópnum 

lítil. Þar sem breytingarnar voru teknar af meiri festu gætti meiri ólgu í starfsmannahópnum.  

Aðlögun nemendahópa gekk yfirleitt vel en starfsmannahóparnir voru tregari í taumi. 

Áhyggjur af eigin framtíð hafði mikil áhrif á líðan og viðhorf starfsmanna auk þess sem 

vantraust og tortryggni í garð stjórnvalda settu svip sinn á ferlið.  

Markvissum stjórnunaraðferðum var beitt við stjórnun í sameinuðum skólum. 

Stjórnendur dreifðu forystu og lögðu áherslu á samvinnu í stjórnunarteymum sínum. Öflug 

stjórnunarteymi sem veittu hvert öðru jafningjastuðning vógu þungt. Reglulegt samráð 

skólastjóra hver við annan var þeim einnig mikils virði.  

Þeir lögðu einnig áherslu á valdeflingu kennaranna með því að fela þeim aukna ábyrgð. 

Nýir kennarar sem komu með ómótaðar hugmyndir inn í skólastarfið voru einnig mikilvægir 

til að brjóta upp gamlar hefðir og starfshætti. 

Munur á menningu skapaði ákveðin vandamál í samskiptum starfsfólks og nemenda. 

Samræma þurfti menningu og reglur starfstöðva. Ætla má að átök séu ekki óeðlileg og jafnvel 

óhjákvæmileg þegar tekist er á um stofnanamenningu. Þá reyndist þungt í vöfum að skapa 

heildstæða menningu á báðum starfstöðvum skólanna. 

Aðbúnaður og aðstæður í skólunum höfðu veruleg áhrif á sameiningarferlið. Skólarnir 

voru misvel búnir af tækjum og öðrum búnaði. Það reyndi mikið á skólastarfið þar sem 

aðbúnaður og húsnæði var ófullnægjandi en einnig hve seint var brugðist við þeim vanda. 

Aukið fjármagn hefði þurft í upphafi sameininga til að bæta starfsaðstæður og aðbúnað í 

skólum. 

Sameiningarnar höfðu ekki langan aðdraganda og því var lítill tími til stefnu til að móta 

starf og áherslur í skólunum. Það var einnig óljóst hvaða bjargir stóðu nýráðnum 

skólastjórum til boða í þessum aðstæðum. Stuðningurinn við þá hefði auk þess þurft að vera 

markvissari og þeir sem veittu ráðgjöfina að vera kunnugir skólastarfinu sem og að hafa völd 

til að koma breytingum í framkvæmd.  

Stjórnendur stóðu frammi fyrir ýmsum áskorunum. Það var flókið fyrir kennara að kenna 

á tveimur starfstöðvum og einnig skapaðist viss vandi þegar nýr stjórnandi tók við starfstöð. 

Stjórnendur upplifðu einnig að þeir hefðu lítinn tíma á gólfinu því reksturinn væri tímafrekur 
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og flókinn. Þeir töldu að þá skorti yfirsýn yfir fjármálin og hluti af þeim vanda stafaði af því að 

ekki var búið að sameina skóla- og frístundasvið áður en til sameininga skóla og 

frístundaheimila kom. 

Farsælast hefði verið að ráða starfsfólk til starfa við sameinaðan leik- og grunnskóla án 

tillits til starfssviðs því mismunandi vinnutímaskilgreiningar höfðu hamlandi áhrif á samstarf 

mismunandi fagstétta innan skólans. Ráðning millistjórnenda með menntun við hæfi skipti 

einnig sköpum í sameinuðum leik- og grunnskóla. 

Tækifærin sem fólust í sameiningunum voru margvísleg. Hægt var að bjóða upp á 

fjölbreyttara nám og auðveldara var fyrir nemendur að mynda vinatengsl í stórum 

unglingadeildum. Samvinna fagaðila á mismunandi skólastigum var til þess fallin að efla 

skólastarf því með fjölbreyttari mannauði komu fram fleiri sjónarhorn inn í skólastarfið sem 

auðgar það.  

Reynslan leiddi hins vegar í ljós að sameining skóla er langtímaverkefni og að þremur 

árum liðnum frá sameiningu var enn nokkuð í land að skólarnir störfuðu sem ein heild. Það 

er einnig mikilvægt að meta aðstæður hverju sinni hvort sameining er vænlegur kostur í stað 

þess að sameina marga skóla með sambærilegum röksemdum. 
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5 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að að varpa ljósi á það hvernig skólastjórar sameinuðu leik- og 

grunnskólanna upplifðu og tókust á við breyttar aðstæður í skólunum. Sjónum var beint að 

því hvernig ytri sem og innri þættir höfðu að þeirra mati áhrif á ferlið. Horft er til þess hvaða 

bjargir þeir höfðu og hvert þeir gátu leitað fanga eftir stuðningi sem og hvaða tækifæri og 

áskoranir mættu þeim í ferlinu. Niðurstöður eru ræddar í tengslum við kenningar um 

skólamenningu og breytingastarf.  

Niðurstöðum er ætlað að auka skilning á stöðu stjórnenda sem fá það hlutverk að stýra 

sameiningum. Markmiðið er einnig að veita leiðbeiningar um hvernig ákjósanlegt er að 

standa að sameiningum og hvað ber að varast.  

Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi: 

 Hver var reynsla skólastjóra af sameiningu leik- og grunnskóla og sameiningum 

grunnskóla í Reykjavík 2011? 

 Hvaða áskoranir og tækifæri sáu þeir í sameiningarferlinu?  

Niðurstöður byggja á viðtölum sem leiðbeinandi minn tók við þrjá skólastjórnendur fyrstu 

þrjú árin eftir sameiningu.  

Niðurstöður gefa vísbendingar um að sameiningar hafi reynt mikið á stjórnendur og allt 

skólasamfélagið. Þær bjargir sem berast til stofnunar vega þungt í breytingaferlinu. Sýn og 

stefna skólayfirvalda auk þeirra aðferða sem beitt var hafði einnig víðtæk áhrif á 

sameingarferlið. Sú menning sem var við lýði í stofnununum sem voru að sameinast var 

einnig áhrifavaldur í ferlinu auk þess höfðu þær pólitísku væringar sem einkenndu 

sameiningarnar áhrif á ferlið. Stjórnendur telja að bæði áskoranir og tækifæri felist í 

sameiningum en að mikilvægt sé að vega og meta hverja sameiningu fyrir sig í stað þess að 

sameina margar stofnanir á einu bretti með sambærilegum rökum. 

Hér á eftir verða niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og þær skoðaðar í ljósi fyrri 

rannsókna og kenninga um breytingaferli og skólamenningu. Leitast verður við að svara þeim 

rannsóknarspurningum sem hafðar voru að leiðarljósi. Í lok kaflans er svo samantekt og 

ályktanir þar sem dreginn er lærdómur af reynslunni og settar fram ábendingar um leiðir 

sem gætu gert sameiningar skóla bærilegri og hvað beri að varast.  

5.1 Reynsla skólastjóra af sameiningum  

Reynsla viðmælenda af sameiningarferlinu var á margan hátt sambærileg en ýmsir ólíkir 

þættir í umhverfinu settu einnig svip sinn á upplifun þeirra. Þeir fengu það vandasama 

hlutverk að ná sátt um ákvörðunina og leiða faglegt starf þar sem ólíkir og flóknir 
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menningarheimar koma saman og oft þurfti að sætta ólík sjónarmið í hópum nemenda, 

starfsmanna og foreldra.  

Í umfjöllun um reynslu leik- og grunnskólastjóranna á fyrstu þremur árum eftir 

sameiningu er sjónum einkum beint að viðhorfum þeirra og upplifun hvað varðar 

aðdraganda, undirbúning og framkvæmd sameininganna. Því næst eru menningin, 

starfsmannamálin, samskipti og samvinna, og loks breytingaferlið skoðað. Einnig er sjónum 

beint að breytingastjórnun og þeim orustum sem þeir háðu. 

Í fyrri rannsóknum á sameiningum skóla hefur verið bent á ýmis skilyrði sem þurfa að 

vera til staðar til að vel gangi ásamt þáttum sem geta haft hamlandi áhrif á ferlið. Sum þeirra 

endurspeglast í sameiningum í Reykjavík árið 2011 sem hér eru til skoðunar. Það á til dæmis 

við um mikilvægi þess að hafa tilgang og markmið sameininga skýr eins og Leifur Eysteinsson 

(2008) og Silvía Dögg (2012) bentu á. Þau telja að óskýr stefna og markmið geti leitt til 

stefnuleysis í ferlinu sjálfu og valdið töfum og óánægju í ferlinu sem ef til vill mætti komast 

hjá. Viðmælendur í þessari rannsókn voru á einu máli um að tilgangur sameininganna 2011 

hafi á margan hátt verið óskýr. Í upphafi var einblínt á fjárhagslegu hliðina en síðar í ferlinu 

var farið að ræða að tilgangur sameininganna væri faglegar umbætur. Þetta er í samræmi við 

Úttekt á aðdraganda stofnunar skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar og 

sameiningarferli skóla (2014) þar sem meðal annars kemur fram að vegna þessa hafi sumir 

jafnvel haft væntingar um að hætt yrði við að sameina skóla, þegar slíkt var ekki í boði.  

Í aðdraganda sameininganna 2011 var um opið samráðsferli að ræða þ.e. margar tillögur 

að sameiningum voru skoðaðar áður en endanleg ákvörðun var tekin um hvaða sameiningar 

þóttu heppilegastar. En svo virðist sem óvissa hafi verið um tilgang samráðferlisins fremur en 

um tilgang sameininganna. Skólastjórarnir töldu jafnframt að draga mætti í efa að um 

lýðræðislegt samráð væri að ræða. Þeir upplifðu að rödd þeirra hefði ekki nægjanlegt vægi í 

ferlinu og að samráð við þá hefði verið ábótavant. Þetta samræmist rannsókn Sylvíu 

Daggar(2012). Í skýrslunni Úttekt á aðdraganda stofnunar skóla- og frístundasviðs 

Reykjavíkurborgar og sameiningarferli skóla (2014) er bent á að opið samráðsferli, þar sem 

margir sameiningarmögleikar eru skoðaðir, geti skapað meiri óvissu en æskilegt sé. Þar 

kemur einnig fram að æskilegt hefði verið að útbúa nánari leiðbeiningar/viðmið um hvernig 

standa ætti að samskiptum í sameiningarferlinu. 

Sameiningarnar voru framkvæmdar með skömmum fyrirvara og af þeim sökum var ekki 

mikilll tími til undirbúnings að mati viðmælenda. Leifur Eysteinsson (2008) leggur hins vegar 

áherslu á að sameining stofnana sé langtímaverkefni sem geti tekið mörg ár. Í skýrslunni 

Úttekt á aðdraganda stofnunar skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar og 

sameiningarferli skóla (2014) er bent á lítill tími til undirbúnings gerir það hins vegar að 

verkum að hættara er við mistökum. Einn viðmælandi sem fékk rýmri tíma í ferlinu telur 
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styrk í aðkomu fagfólks frá skóla- og frístundasviði og af þeim undirbúningshóp sem skipaður 

var. Það hafi gert það að verkum að margt hafi verið gert með öðrum og betri hætti en ella. 

Í viðtölunum kom ítrekað fram að sameiningum fylgdi aukinn kostnaður bæði til lengri og 

skemmri tíma. Viðmælendurr töldu að til þess að ná fram markmiðum sameininganna hefði 

aukið fjármagn þurft að koma til. Þetta er í samræmi við skrif Howley, Johnson og Petrie 

(2011) sem telja að fjárhagslegur ávinningur sameininga sé oft ekki eins mikill og af er látið, 

fækkun stjórnenda hafi gjarnan í för með sér að fjölga þurfi millistjórnendum. Samhjómur er 

einnig í niðurstöðum Steinunnar Helgu Lárusdóttur og félaga (2015). Af þessu má ráða að 

það er ef til vill ekki skynsamlegt að sameina skóla á niðurskurðartímum.  

Í niðurstöðum kom fram að viðmælendur töldu mögulegt að meta fjárhagslegan ábata af 

sameiningum en drógu hins vegar í efa að unnt væri að leggja marktækt mat á faglegar 

umbætur. Þetta er í samræmi við Leif Eysteinsson (2008). Í skýrslunni Úttekt á aðdraganda 

stofnunar skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar og sameiningarferli skóla (2014) kemur 

fram að liggja hefði þurft skýrar fyrir hvernig meta ætti árangur sameininganna. 

Einungis einn viðmælandi hafði komið að sameiningum áður og því má segja að þeir hafi 

ekki haft mikla reynslu í þessum aðstæðum. Viðmælendur fengu faglegan stuðning frá 

borginni. Þeir töldu hins vegar að stuðningur við þá hefði mátt vera með markvissari hætti og 

upplýsingar skýrari um hvaða bjargir stóðu þeim til boða. Þeir hefðu einnig vilja hafa meira 

um það að segja hverjir veittu þeim stuðning og að viðkomandi aðlilar hefðu völd til 

ákvarðanatöku. Þetta viðhorf kemur skýrt fram hjá einum viðmælanda sem taldi að þeir hafi 

sjálfir verið settir í það hlutverk að ákveða hvernig faglegum stuðningi við þá var háttað. 

Samhljómur er í Úttekt á aðdraganda stofnunar skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar 

og sameiningarferli skóla (2014) en þar er bent á að sjálf sameiningarvinnan hafi verið sett á 

herðar stjórnenda í hverri starfseiningu fyrir sig, sem höfðu ekki endilega mikla reynslu af 

sameiningum. 

5.1.1 Menningin 

Skólastjórarnir höfðu skýra sýn þess efnis að nýta sameiningarnar til framdráttar fyrir 

skólastarfið. Þetta samræmist kenningum Fullan (2016) sem telur að skólastjórinn sé í því 

lykilhlutverki að skapa framtíðarsýn og móta menningu sem miðar að farsælu og framsæknu 

skólastarfi.  

Menningarmunur er til þess fallinn að skapa vandamál í samskiptum starfsfólks og 

nemenda. Þetta er í samræmi við niðurstöður Sylvíu Daggar(2012) um að menningarlegir 

árekstrar séu nánast óhjákvæmilegir þegar skólar eru sameinaðir. Viðmælendur töldu 

vandasamt að samræma menningu og reglur starfstöðva. Þetta orsakaðist ekki síst af því hve 

tíminn var naumur og af þeim sökum gafst ekki ráðrúm til að samræma skólareglur og 
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sammælast um leiðir. Kennarar og nemendur komu með reglur og hefðir úr sínum skóla og 

þeir sem fyrir voru höfðu aðrar. Það leiddi óhjákvæmilega til árekstra þegar verið var að 

hræra saman menningu tveggja eða fleiri rótgróinna stofnana. Þetta er í samræmi við skrif 

Hoy og Miskel (2013) þess efnis að þegar hópar með ólíkar grunnhugmyndir og gildi eru 

sameinaðir sé sameiginleg sýn um hið æskilega ásamt viðmiðum um það hvernig ber að haga 

sér ekki lengur skýr. 

Skólastjórar grunnskólanna blönduðu starfsmannahópum með markvissum hætti með 

það að markmiði að starfsfólk starfstöðva upplifði hópinn sem eina heild. Þetta gekk hins 

vegar ekki áfallalaust fyrir sig. Þeir kennarar sem skipta um starfstöð litu í sumum tilfellum á 

sig sem gesti á nýju starfstöðinni og töldu að þeirra sjónarmið hefðu lítið vægi. Þetta er í 

samræmi við Úttekt á aðdraganda stofnunar skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar og 

sameiningarferli skóla (2014) en þar er bent á að ekki hafi mikið verið komið til móts við 

hugmyndir starfsmanna frá hinum skólunum og að hefðir og venjur viðtökuskóla hafi orðið 

ráðandi á sameinuðu unglingastigi. Í rannsókn Sylvíu Daggar (2012) kemur fram að menningu 

beggja starfstöðva var blandað saman. Kennararnir voru almennt sáttir við að nýja 

menningin byggði á menningu beggja skólanna. Það má því ætla að vænleg leið til að skapa 

sátt í starfsmannahópnum felist í að móta nýja menningu sem byggir á hefðum og gildum 

beggja/allra skóla sem sameinaðir eru. Það að móta menningu í sameinuðum skóla er ekki 

gert á einni nóttu eins og  Sigríður Ó. Halldórsdóttir (2017) bendir á. Af þessu má ráða að 

breytingar tengdar menningu taka langan tíma og mikilvægt er að hin nýja menning byggi á 

sameiginlegum grunnhugmyndum og gildum þeirra sem þar starfa. 

5.1.2 Starfsmannamálin 

Viðhorf starfsmanna til sameininga hafði mikil áhrif í ferlinu. Viðhorf starfsmanna mótaðist 

að miklu leyti af því hvort þeir sáu tilgang og hag með sameiningunum. Skólastjórarnir lögðu 

allir áherslu á að móta skýra framtíðarsýn í skólunum og að starfsmenn upplifðu að í 

sameiningum fælust ákveðin sóknarfæri fyrir skólastarfið. Þetta er í samræmi við skrif Fullan 

(2016) sem telur að skýr framtíðarsýn sé lykill að farsælu skólastarfi. Skýr framtíðarsýn er 

einnig til þess fallin að allir stefni í sömu átt (Hord, 2015). 

Í viðtölunum við skólastjórana kom fram að starfsmannamálin reyndu mikið á þá og voru 

flókin í sameiningarferlinu. Þeir þurftu að leita allra leiða til að sætta misjöfn sjónarmið í 

starfsmannahópnum. Þeir lögðu áherslu á að sameina starfsmannahópa og að samvinna milli 

starfstöðva væri með skilvirkum hætti til þess að hluti af starfsmannahópnum upplifði 

sameininguna síður sem yfirtöku. Í skýrslunni Úttekt á aðdraganda stofnunar skóla- og 

frístundasviðs Reykjavíkurborgar og sameiningarferli skóla (2014) kemur hins vegar fram að 

þegar yfirmaður eins af þeim skólum sem sameinaðir eru er ráðinn skólastjóri sameinaðs 
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skóla geti sameiningarnar fengið á sig blæ yfirtöku. Af þessum má ráða að starfshættir í 

sameinuðum skóla þurfa að taka breytingum. Þetta er í samræmi við skrif Hoy og Miskel 

(2013) um opið kerfi. Skólinn þarf að laga sig að breyttum aðstæðum í samfélaginu. 

Viðmælendur töldu að mörg erfið starfsmannamál mætti rekja til vantrausts og 

tortryggni sem beindist ekki að skólastjórum sjálfum heldur vantrausti til yfirvalda og 

áhyggjum af eigin framtíð. Þetta er í samræmi við rannsókn Sylvíu Daggar (2012) en 

niðurstöður hennar benda til þess að áhyggjur af eigin framtíð geti orsakað neikvæðni 

gagnvart sameiningum sem og að þörfin fyrir sameiningu sé óljós. Sergiovanni ( 2009) bendir 

einnig á að merkingarbærar breytingar verða ekki einungis ,,top-down” eða ,,bottom up” 

heldur í samspili allra þeirra sem tengjast skólanum á einhvern hátt. Stjórnmálamenn ættu 

því að varast að taka slíkar ákvarðanir án aðkomu skólasamfélagsins. 

5.1.3 Samskipti og samvinna 

Samskipti og samstarf heimilis og skóla hefur víðtæk áhrif á skólastarf. Skólastjórarnir lögðu 

ríka áherslu á farsælt samstarf og samskipti við foreldra. Þeir töldu mikilvægt að sýna fram á 

að í skólunum væri öflugt og faglegt skólastarf. Einn viðmælandi taldi að þegar foreldrar sáu 

að í skólanum var gott faglegt starf, nemendum leið vel og vegnaði vel hafi þeir orðið sáttari 

við sameininguna. Þetta samræmist niðurstöðum rannsóknar Gerðar G. Óskarsdóttur (2014) 

en hún sýnir að foreldrar og starfsmenn skóla telja samstarf sín í milli nauðsynlegt fyrir 

velferð og nám barna og unglinga. Þá kemur fram að rannsóknir benda ótvírætt til að 

þátttaka foreldra í skólastarfi bæti árangur og aðlögun barna að skólum. Af þessu má ráða að 

leggja beri ríka áherslu á uppbyggileg samskipti heimilis og skóla ekki síst þegar breytingar 

standa yfir. 

Viðhorf til sameininga hafði mikil áhrif á samstarf og samvinnu í skólasamfélaginu. 

Viðhorf foreldra og starfsfólki til sameininganna var mismunandi eftir skólum. Í þeirri 

sameiningu þar sem tilgangurinn var skýr var viðhorfið almennt jákvætt hjá báðum hópum 

en tortryggni og neikvæðni gætti þar sem tilgangurinn var ekki ljós. Í skýrslunni Úttekt á 

aðdraganda stofnunar skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar og sameiningarferli skóla 

(2014) kemur fram að ekki hafi tekist að skapa þörf fyrir breytingar hjá helstu 

hagsmunaaðilum eins og starfsmönnum og foreldrum enda röskuðu breytingar þeirra högum 

án þess að skýr ávinningur kæmi í ljós. Sú framtíðarsýn sem lá fyrir var fjárhagslegs eðlis en 

fagleg framtíðarsýn var ekki nægjanlega skýr né nógu vel rökstudd og af þessum sökum 

náðist ekki samstaða um framtíðarsýnina. Þetta er í samræmi við skrif Sergiovanni ( 2009) en 

hann telur að andstaða við breytingar eigi m.a. rætur í þörfinni fyrir skýrar væntingar, 

framtíðaröryggi og því að hafa vald á verkum sínum og vinnuumhverfi.  
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5.1.4 Breytingaferlið 

Skólastjórnendur hafa það hlutverk að leiða skólastarf. Viðmælendur voru allir meðvitaðir 

um hlutverk sitt í sameiningarferlinu og að þeim bæri að framfylgja stefnu borgaryfirvalda 

óháð eigin skoðunum. Þeir töldu allir mikilvægt að vinna sameiningunum brautargengi af 

heilindum. Skólastjórarnir lögðu áherslu á að hvetja starfsfólkið til að gera sífellt betur og 

reyna í sameiningu að finna lausn á þeim vandamálum sem upp komu. Þeir stöppuðu stálinu 

í starfsfólkið á erfiðum tímum og létu þá skoðun í ljós að nýta bæri sameiningarnar til góðs 

fyrir skólastarfið. Þetta samræmist kenningum Burns um breytingaforystu (transformational 

leadership). Stjórnandinn hvetur þá fylgjendur til að hugsa á skapandi og lausnamiðaðan hátt 

og byggir með því móti upp traust og virðingu í sinn garð (Hoy og Miskel, 2013). 

Þegar breytingar líkt og sameiningar skóla eiga sér stað veldur það óróleika í 

skólasamfélaginu. Stjórnendur þurfa þá að draga vagninn og móta þarf skýra sýn fyrir nýja 

skólann. Viðmælendur töldu að afla hefði þurft hugmyndum um fyrirhugaðar sameiningar 

betra brautargengis meðal skólasamfélagsins. Hlutaðeigandi hefðu einnig þurft að eiga 

hlutdeild í ferlinu sjálfu og að þörfin fyrir breytingarnar væri skýrari. Það er samhljómur í 

Úttekt á aðdraganda stofnunar skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar og 

sameiningarferli skóla (2014). 

Í viðtölunum kom fram að skólayfirvöld og þeir sem í skólunum störfuðu voru ekki 

samstíga í sameiningaferlinu. Sergiovanni ( 2009) telur að allt samfélagið verði að ganga í 

takt til þess að breytingar verði skilvirkar. Ólafur H. Jóhannsson (2013) tekur í sama streng. 

Howley, Johnson og Petrie (2011) benda auk þess á að foreldrar og nemendur séu ánægðari 

með sameiningarnar þegar samfélagið eigi hlutdeild í sameiningarferlinu en þegar ákvörðun 

um sameiningu er tekin af yfirvöldum án þeirra aðkomu. 

Skólastjórarnir stýrðu sameiningarferlinu innan skólans og lögðu áherslu á farsæla 

aðlögun nemenda og starfsfólks að breyttum aðstæðum. Þeir voru sammála um að kennarar 

hafi þurft að stilla saman strengi sína í upphafi sameiningar. 

Aðlögunin gekk almennt vel á yngsta stigi og miðstigi en kennarar í unglingadeild áttu 

erfiðast með breytingarnar. Kennarar sáu hins vegar fljótt kosti þess að kenna færri 

faggreinar og eiga möguleika á samstarfi við aðra kennara í sömu faggrein. Þetta er í 

samræmi við rannsóknir fræðimanna en þar kemur fram kennarar eru ekki líklegir til að 

takast á hendur breytingar nema þeir sjái tilgang með þeim. Þeir þurfi einnig að álíta með 

nokkurri vissu að þær verði nemendum til hagsbóta og styrki skólastarf (Ólafur H. 

Jóhannsson, 2013). Líklegt er að umbætur skili árangri ef kennarar þekkja tilgang þeirra og fá 

að hafa áhrif (Hargreaves og Shirley, 2009). 

Dreifð forysta og valdefling voru einkenni á stjórnunarháttum allra viðmælenda. Lögð var 

áhersla á að virkja þá sem voru fremstir meðal jafningja í leiðtogahlutverk. Þetta samræmist 
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skrifum Önnu Kristínar Sigurðardóttur (2013) en hún fjallar um hugtakið lærdómssamfélag 

sem leiðar til að styrkja forsendur skólastarfs til stöðugra umbóta. Eitt af einkennum 

lærdómssamfélags er dreifð og styðjandi forysta. Alma Harris (2008) bendir einnig á að helsti 

kostur dreifðrar forystu sé að hún virki krafta starfsmanna með því að gefa þeim tækifæri til 

að hafa áhrif og veita forystu. Þá leysist úr læðingi kraftur sem stofnunin nýtur góðs af þegar 

starfsfólk fær aukið vald til að vera leiðandi í skólastarfi. 

Í viðtölunum kemur skýrt fram að stjórnendur vildu nýta sameiningarnar til þess að bæta 

og þróa skólastarfið. Þetta er í samræmi við Evans (2001) sem telur skólaþróun mikilvæga. Í 

skólaþróun felist Markvisst breytingaferli sem ætlað er að stuðla að umbótum í skólastarfi. 

Starfsþróun í sameinuðum skólum var með mismunandi hætti. Segja má að einn 

viðmælandinn hafi brennt sig en hann sagðist hafa verið upptekinn af sameiningu á annarri 

starfstöðinni og e.t.v. ekki fylgst nægilega vel með því sem gerðist í hinu húsinu. Hann áttaði 

sig á því þegar leið á skólaárið að starfsandinn var ekki góður. Þar hafði lítil starfsþróun átt 

sér stað en á hinni starfstöðinni þar sem miklar breytingar áttu sér stað var mikil ánægja 

meðal starfsfólks. Þetta er í samræmi við Lieberman (1995) sem telur að skapa þurfi 

kennurum aðstæður til að ræða saman, huga að og þróa nýjar aðferðir með nemendum 

sínum svo þeir geti tekið breytingum í starfi. Ætla má að öflug starfþróun sé vænleg leið til að 

byggja upp góðan starfsanda. 

Í öllum skólunum var lögð áhersla á að undirbúa þær breytingar sem 

starfsmannahópurinn var að ganga í gegnum sem best. Í sameinuðum leik- og grunnskóla var 

almenn sátt meðal starfsfólks í upphafi sameiningar. Skólastjóri taldi mikilvægt að taka lítil 

skref og festa hlutina í sessi. Hann hafði væntingar um að ferlið myndi ganga fyrir sig á 

auðveldan hátt. Það varð hins vegar ekki raunin og gætti ákveðinnar tregðu sérstaklega í 

leikskólahlutanum. Í skýrslunni Úttekt á aðdraganda stofnunar skóla- og frístundasviðs 

Reykjavíkurborgar og sameiningarferli skóla (2014) kemur fram að svo virðist sem sú stefna 

að stíga stutt skref er varðaði samskipti og samráð við framkvæmdina hafi orðið til þess að 

eiginleg fagleg samhæfing hafi ekki orðið mikil. María Pálmadóttir (2015) rannsakaði 

samrekstur leik- og grunnskóla og benda niðurstöður hennar til þess að vissrar tortryggni 

gæti milli leik- og grunnskólakennara sem draga mætti úr með aukinni samvinnu 

fagstéttanna. 

5.1.5 Breytingastjórnun og orustur  

Skólastjórarnir sem stýrðu sameiningunum fengu flókið verkefni í hendurnar. Þeir þurftu að 

styðja sameiningarnar þrátt fyrir að þeir hefðu í upphafi vissar efasemdir um ágæti þeirra. 

Þeir upplifðu sig oft og tíðum í miklum mótbyr. Þessi mótbyr kom í raun úr öllum áttum því 

starfsfólk og foreldrar voru margir hverjir mjög ósáttir við sameiningaráformin.  
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Skólastjórarnir höfðu það hlutverk að sætta mismunandi sjónarmið starfsfólks og foreldra 

og koma á sátt í skólasamfélaginu.  Þeir lögðu áherslu á samvinnu og að fá fólk á sitt band 

með þeim rökum að þessar aðgerðir yrðu nemendum og skólastarfinu til góðs. Þetta 

samræmist niðurstöðum rannsóknar Gerðar G. Óskarsdóttur (2014) en hún sýnir að foreldrar 

sem og starfsmenn skóla telja samstarf sín í milli mikilvægt fyrir nám og velferð nemenda. 

Þegar foreldrar sjá að nemendum líður og vegnar vel eru þeir sáttir við skólastarfið. 

Skólastjórarnir tóku þau átök sem voru í samfélaginu ekki persónulega og reyndu að setja 

deilurnar í samhengi við það sem var að gerast í samfélaginu og að þessar deilur væru oft 

undan pólitískum rótum runnar. Þetta er í samræmi við kenningar Hoy og Mikel (2013) um 

opið kerfi þar sem skoða þarf þá ytri þætti sem hafa áhrif inn í skólana sjálfa. 

Stjórnendur töldu allir að þeir hefðu ekki nægan tíma á gólfinu sökum þess hvað 

reksturinn varð fyrirferðarmikill í daglegu starfi í sameinuðum skólum. Þeir söknuðu þess að 

vera ekki nægjanlega miklir faglegir leiðtogar. Þetta er í samræmi við Úttekt á aðdraganda 

stofnunar skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar og sameiningarferli skóla (2014). 

5.2 Áskoranir og tækifæri í sameiningarferlinu 

Viðmælendur eiga það sameiginlegt að hafa í upphafi verið efins um tilgang og framkvæmd 

sameininganna. Þegar á ferlið leið voru að þeirra mati enn ýmis ljón í veginum en jafnframt 

töldu þeir að í ferlinu hafi falist ákveðin tækifæri. Þeir telja að skoða þurfi aðstæður vel í 

hverju tilfelli fyrir sig því það fari alfarið eftir aðstæðum á hverjum stað hvort sameining sé 

skólastarfinu til framdráttar. Þetta er í samræmi við niðurstöður Howley, Johnson og Petrie 

(2011) en þau telja að varast beri að taka kerfisbundna ákvörðun um sameiningu heldur ætti 

að meta hvert og eitt tilfelli fyrir sig. Í sameiningunum í Reykjavík 2011 má hins vegar segja 

að teknar hafi verið kerfisbundnar ákvarðanir um sameiningar. Í skýrslunni Úttekt á 

aðdraganda stofnunar skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar og sameiningarferli skóla 

(2014) er bent á að þær tillögur sem lagðar voru fram hefðu þurft að vera skýrt tengdar við 

markmið verkefnisins sem og þá áhættu sem fylgdi framkvæmd þeirra. Það hefði auðveldað 

ákvörðunartöku um einstaka sameiningarkosti sem og þann möguleika að hætta við þær 

sameiningar sem efasemdir voru um hvort skiluðu árangri.  

Sameiningar skóla geta verið bæði faglega og félagslega til bóta fyrir nemendur. 

Viðmælendur töldu að með stærri nemendahópum sé hægt að bjóða upp á fjölbreyttara 

nám og auk þess er auðveldara að eignast vini í stærri nemendahópum. Niðurstöður úr 

Skólapúlsinum bentu til að nemendur væru almennt ánægðir með sameininguna. Einn 

viðmælandi taldi hins vegar að erfitt geti verið að meta faglegan ávinning af sameiningunum 

og til margra þátta þurfi að horfa. Þegar nokkur reynsla er komin á sameininguna kemur 

fram hjá einum viðmælanda að hann hefur áhyggjur af námsárangri nemenda á 
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samræmdum prófum þ.e. að skólinn kemur verr út en fyrir sameininguna. Howley og félagar 

(2011) telja að þó að sameiningum sé oftar en ekki ætlað að bæta námsframboð og auka 

tækifæri nemenda til náms, bendi rannsóknir þó til að sameinaðir skólar bjóði ekki endilega 

uppá fjölbreyttara og betra nám.  

Aðbúnaður og aðstæður í skólunum höfðu mikil áhrif í sameiningarferlinu. Skólarnir sem 

voru sameinaðir voru misvel búnir og þeir kennarar sem fluttu úr velbúnum skóla í lakari 

aðstæður voru ósáttir. Viðmælendur töldu einnig að brugðist hafi verið seint við hjá borginni 

er varðaði breytingar og vöntun á búnaði. Þeir töldu að til þess að sameiningar gangi vel fyrir 

sig þurfi að gera ráð fyrir auknu fé vegna breytinga á aðstöðu og tækjakaupa. Það var hins 

vegar ekki gert. Í rannsóknum Howley og félaga (2011) kemur fram að gera þarf ráð fyrir 

auknum kostnaði í upphafi sameininga og að hagræðingin komi ekki fram fyrr en að nokkrum 

árum liðnum. Þetta er einnig í samræmi við Úttekt á aðdraganda stofnunar skóla- og 

frístundasviðs Reykjavíkurborgar og sameiningarferli skóla (2014).  

Skólastjóri leik- og grunnskóla taldi að skipulagið hjá borginni hafi haft hamlandi áhrif á 

sameininguna sökum þess að sameining fræðslusviða var ekki lokið áður en sameiningar 

skólanna hófust. Í sameinuðum leik- og grunnskóla séu í raun þrjár stofnanir því það þurfi að 

flokka bókhaldið í þrennt þ.e. grunnskóla, leikskóla og frístundaheimili í stað þess að hafa 

heimild til þess að reka skólann sem eina stofnun.Farsælast væri einnig að ráða starfsfólk til 

starfa við skóla án tillits til starfssviðs. Það gæfi mögleika á að færa starfsfólk á milli 

starfstöðva eftir því sem passaði hverju sinni. Þetta er í samræmi við Úttekt á aðdraganda 

stofnunar skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar og sameiningarferli skóla (2014) en þar 

kemur fram að stofnun skóla- og frístundasviðs hafi verið framkvæmd með stuttum fyrirvara 

samhliða sameiningarferli grunnskóla, leikskóla og frístundaheimila. Þá er einnig bent á að 

mikil óvissa og álag hafi verið á öllum stöðum í stjórnkerfinu á sama tíma. Það olli skorti á 

sameiginlegri yfirstjórn grunnskóla-, leikskóla- og frístundamála að faglegi hluti 

framtíðarsýnarinnar var ekki orðinn nógu vel mótaður. 

Ávinningurinn að sameiningu leik- og grunnskóla er að mati skólastjóra fjölbreyttari 

mannauður. Mismunandi sjónarhorn í starfsmannahópnum hafi góð áhrif á skólaþróun. 

Skortur á fagmenntuðu starfsfólki, þar á meðal aðstoðarleikskólastjóra, hafi hins vegar 

hamlandi áhrif á starfsemi skólans. Einnig er mikilvægt að mati viðmælanda að yfirmaðurinn 

í leikskóladeildinni hafi menntun í leikskólafræðum og innsýn í starfið í leikskólum en 

skólastjórinn taldi sig skorta þessa reynslu sem grunnskólakennari. Það hafði einnig hamlandi 

áhrif á skólastarfið að vinnutímarammi leikskólakennara og grunnskólakennara er ekki sá 

sami.  

Tveim viðmælendum var sagt upp störfum við skóla sem átti að sameina en síðan voru 

þeir endurráðnir sem skólastjórar við sameinaðan skóla. Þeir höfðu því verið yfirmenn hluta 
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starfsmannahópsins. Einn viðmælandinn taldi að skoða hefði átt að víxla þeim sem ráðnir 

voru sem skólastjórar þannig að nýráðinn skólastjóri þekkti hvoruga starfstöðina. Þetta taldi 

hann geta komið í veg fyrir þá togstreitu sem skapaðist við það að skólastjórinn væri of 

nátengdur hluta af hópnum. Leifur Eysteinsson (2008) telur hins vegar mikilvægt að sá sem 

leiði breytingarnar þekki stofnunina vel sem vinnustað sem og þá siði og venjur er þar gilda. 

Birna Sigurjónsdóttir og Börkur Hansen (2014) taka í sama streng og telja að farsæll 

stjórnandi þurfi að skilja og vera læs á menningu síns skóla og umhverfi hans. 

5.3 Það sem huga þarf að við sameiningu 

Rannsóknin sem hér er lögð til grundvallar gefur vísbendingar um hvernig ákjósanlegt er að 

standa að sameiningum í leik- og grunnskólum.  

Miklvægt er að tilgangur sameininga sé skýr og til hagsbóta fyrir hlutaðeigandi. Það er 

einnig lykilatriði að það liggi fyrir í upphafi hvernig meta eigi árangur sameininganna.  

Sameiningar eru oft umdeildar og leggja þarf áherslu á að vinna hugmyndinni 

brautargengi meðal skólasamfélagsins og það eigi hlutdeild í ferlinu sjálfu.  

Sameiningar eru langtímaverkefni sem gefa þarf rúman tímaramma. Fáir hafa mikla 

reynslu af sameiningum og af þeim sökum er mikilvægt að hafa aðgang að 

leiðbeiningum/viðmiðum um hvernig standa á að samskiptum í sameiningarferlinu. 

Stuðningur við stjórnendur er mikilvægur í sameiningarferli.  Öflugt upplýsingaflæði hefur 

jákvæð áhrif í ferlinu. Það dregur úr óvissu því margir geta verið uggandi um eigin framtíð 

þegar slíkar breytingar standa fyrir dyrum. Það á bæði við um skólafólk og foreldra. Samstarf 

heimilis og skóla er einnig mikilvægt og til þess fallið að auka gæði skólastarfs. 

Sameiginleg sýn þeirra sem í skóla starfa dregur úr hættu á togstreitu og árekstrum fólks. 

Af þeim sökum þarf að huga að mismunandi menningu starfstöðva og leggja áherslu á að 

sameina menninguna með markvissum hætti þar sem menning beggja starfstöðva fær vægi. 

Það er hins vegar ekki hlaupið að því að móta menningu fyrir nýja stofnun. Það tekur langan 

tíma.  

Samfélagið allt þarf allt að ganga í takt til að breytingarnar verði varanlegar. 

Rannsóknin gefur einnig vísbendingar um hvað ber að varast þegar leik- og grunnskólar 

eru sameinaðir.  

Mikilvægt er að hefja ekki sameiningu nema þar sem einsýnt er að hún verði til hagsbóta. 

Ákvörðun um sameiningu ætti ekki að taka á pólitískum forsendum heldur með fagleg 

markmið að leiðarljósi. 

Sameiningum fylgir aukinn kostnaður og tryggja ber fjármagn í framkvæmdina. Það getur 

skapað óánægju þeirra sem starfa þar sem aðbúnaður er ekki eins góður og á fyrri starfstöð. 
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Það getur líka hamlað skólastarfi þegar ekki er hægt að nýta aðstöðu vegna þess að ekki hafa 

verið gerðar nauðsynlegar breytingar á húsnæði. 
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6 Lokaorð 

Skólastjórarnir fengu það vandasama hlutverk að stýra sameiningunum í miklum mótbyr. 

Mótbyrinn kom þó ekki bara úr einni átt því segja má að rokið hafið komið úr öllum áttum. 

Skólastjórarnir stýrðu sameiningunum af mikilli framsýni og höfðu að leiðarljósi að efla 

skólastarfið. Það var aðdáunarvert að lesa um þá miklu þrautseigju og seiglu sem þeir lögðu í 

þetta margra ára verkefni. 

Viðtölin spanna þriggja ára tímabil og af þeim má glöggt sjá að það gekk á ýmsu í ferlinu 

en einnig að mesta rokið er um garð gengið þegar þeim lýkur. Þeir horfa bjartsýnir fram á 

veginn. 

Þar sem nokkuð langt er um liðið frá sameiningunum sem hér um ræðir hafa þær verið 

skoðaðar með ýmsu móti. Lagt hefur verið mat á það hvernig tókst til og hvað má betur fara 

og er þessi rannsókn einnig liður í þeirri viðleitni. 

Það skýtur því skökku við að lesa grein sem birtist í Morgunblaðinu 6. mars 2019 en þar 

kemur fram að farin er af stað umræða um sameiningar skóla í Reykjavík (Helgi Bjarnason, 

2019). Umræðan minnir um margt á þær umræður sem áttu sér stað í sameiningunum árið 

2011. Enn á ný virðist tilgangur sameininga óljós og ekki lögð áhersla á að afla tillögum 

brautargengis í skólasamfélaginu. Það má því spyrja sig hvort það hafi enginn lærdómur verið 

dreginn af þeim greinargerðum sem unnar hafa verið um málið eða af þeim miklu átökum 

sem urðu í hverfum borgarinnar við sameiningar árið 2011. 
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Viðauki A: Viðtalsrammi 1 

 

 

Bakgrunnur og reynsla  Af skólastjórn og af starfi í einhverjum þeirra skóla 
sem sameinast. 

 

Væntingar og áherslur Til starfsins í sameinuðum skóla t.d. um stuðning, 
vandamál, áherslur í faglegu starfi, hvað vilt þú leggja 
áherslu á, eru áhyggjur tengdar ákveðnum þáttum,  
o.s.frv. 

 

Stjórnendur í sameinuðum skóla Stjórnendastruktur, aðrir stjórnendur, hverjir og 
hvernig valdir (út frá hverju). 

 

Fagleg sjálfsmynd  Hvernig stjórnanda telur þú þig vera, 
starfsmannastjórnun, fagleg stjórnun, nemendamál, 
þróunarstarf  o.s.frv.  

 

Sameiningarferli  Hvernig þetta hafi gengið alveg frá upphafi, hvar í 
sameiningarferlinu þær séu, undirbúningur, hvað 
hafi gengið vel og hvað illa, hvað hafi komið upp á, í 
hvað tíminn hafi farið, hvað hafi komið á óvart, hvers 
konar valdabaráttu þeir hafi orðið varir við, hvernig 
sé með peningamál, hvað með afstöðu foreldra, hver 
séu helstu verkefnin framundan o.s.frv. 
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Viðauki B: Viðtalsrammi 2 

Annað viðtal 

Sameiningarferli  Hvernig þetta hafi gengið alveg frá síðasta viðtali, 
hvað hafi gengið vel og hvað illa, hvað hafi komið 
upp á, í hvað tíminn hafi farið, hvað hafi komið á 
óvart, hvers konar valdabaráttu þeir hafi orðið varir 
við, hvernig sé með peningamál, hvað með afstöðu 
foreldra. 

Væntingar og áherslur Taka upp umræðu um áhyggjur sem viðkomandi 
ræddi um í fyrsta viðtali – hvernig gekk að vinna úr 
því, hvað var gert – hvað næst. 

Stjórnendur í sameinuðum skóla Stjórnendastruktur, aðrir stjórnendur, hverjir, og 
hvernig valdir (út frá hverju),  -  hvernig gekk með 
valið á öðrum stjórnendum. 

 

Fagleg sjálfsmynd  Hvernig stjórnanda telur þú þig vera, 
starfsmannastjórnun, fagleg stjórnun, nemendamál, 
þróunarstarf  o.s.frv.  

 

Hvernig hefur þér gengið sem stjórnanda og 
faglegum leiðtoga að þróa heildstætt 
lærdómssamfélag?  

 

Hindranir, stuðningur. 

 

Hvaða skref ætlarðu að stíga næst Hver séu helstu verkefnin framundan o.s.frv. 
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Viðauki C: Kynningarbréf 

Ágæti samstarfsaðili  

Ég undirrituð Margrét Ólöf Jónsdóttir er í M.Ed. námi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, 

með áherslu á stjórnun menntastofnana og er nú að vinna að lokaritgerð minni. Markmið 

ritgerðarinnar er að auka skilning á stöðu stjórnenda þegar skólar eru sameinaðir og varpa 

ljósi á leiðir sem geta stuðlað að farsælu sameiningarferli en ekki síður benda á atriði sem 

mögulega virka hamlandi og truflandi í ferlinu. 

Rannsóknarspurningarnar eru: 

 Hver var reynsla skólastjóra af sameiningu leik- og grunnskóla og sameiningum 

grunnskóla í Reykjavík 2011? 

 Hvaða áskoranir og tækifæri sáu þeir í sameiningarferlinu?  

Rannsóknin er eigindleg og byggir á viðtölum sem leiðbeinandi minn tók við leik- og 

grunnskólastjóra fyrstu þrjú árin eftir sameiningu. 

Tekin voru 40-50 mínútna viðtöl og stuðst var við spurningalista í viðtölunum. Áhersla var 

lögð á að viðmælandi lýsti reynslu sinni og skoðunum af heiðarleika. Viðmælanda var frjálst 

að hætta hvenær sem var í viðtalinu og var ekki skylt að svara öllum spurningum ef hann vildi 

það ekki. Viðtalið var hljóðritað og afritað orðrétt, að því loknu var hljóðupptökunni eytt.  

Rannsakandi leggur áherslu á trúnað við viðmælendur og hvergi munu koma fram nöfn á 

fólki, stofnunum eða öðrum staðháttum.  
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Viðauki D: Kynningarbréf 

 

Ég hef lesið kynningu á rannsókninni og þar með alla þá skilmála sem settir eru fyrir þátttöku 

og treysti því að öll gögn verði meðhöndluð sem trúnaðarmál.  

Ég samþykki hér með að taka þátt í rannsókninni og staðfesti það með undirskrift minni. 

 

 

______________________________ Staður og dagsetning  

 

 

 

 

_______________________________________ Viðmælandi  

 

 

 

 

_________________________________________ Rannsakandi 

 

 


