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Útdráttur 

Í þessari rannsókn er leitast við að fá innsýn í starf skólameistara í framhalds-

skólum og reynt að fá hugmynd um áhrif þeirra á skólastarf og áherslur í starfi. 

Byggt á hugmyndafræði eigindlegrar aðferðafræði voru tekin viðtöl við fimm 

skólameistara, einn framhaldsskólakennara og eitt rýnihópsviðtal við þrjá 

framhaldsskólakennara. Viðtölin voru flokkuð niður eftir sameiginlegum atriðum 

sem komu fram og voru einnig sett fram sem frásagnir viðmælendanna. Helstu 

niðurstöður voru ræddar út frá kenningum um stjórnun og samskipti. 

Meginniðurstöðurnar voru þær að skólameistarar og kennarar telja að 

skólameistarar hafi töluverð persónuleg áhrif á skólastarf. Þeir nota til þess ýmis 

stjórntæki eins og hvernig þeir ráða starfsfólk, huga að aðstæðum á vinnustað, 

haga skipulaginu, skipta niður yfirvinnu og hvernig þeir koma fram við starfs-

menn og nemendur. Beiting þessara stjórntækja fer að einhverju leyti eftir 

persónulegri sýn skólameistaranna en þessir fimm skólameistarar í rannsókninni 

virtust falla í þrjá flokka eftir persónulegum áherslum sínum. Flokkarnir eru: 

Mannlegi þátturinn, nám og kennsla og stofnunin. Út frá svörum kennaranna má 

draga má þann lærdóm að suma skólameistara vantar ráðgjafa. Einnig má sjá af 

rannsókninni hvað er gott og hvað má forðast í stjórnun framhaldsskóla að mati 

þeirra kennara sem tóku þátt. 

 

 

Efnisorð: Framhaldsskóli, skólameistarar, skólastjórar, skólastjórnendur, stjórnun, 

áhrif, eigindlegar rannsóknir, meistaraprófsritgerðir 
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Abstract 

The goal of this study is to gain insights into the job of principals in secondary 

schools and get ideas on how they influence schools operations. Using  qualitative 

research method, the study is based on interviews of five principals, one 

secondary school teacher and a focus group consisting of three secondary school 

teachers. The interviews were presented as first person accounts and also as sorted 

according to common threads that surfaced. Main conclusions are discussed in the 

context of theories on administration and communications. 

The main conclusion is that principals and teachers believe that principals have 

considerable personal influence on how the school operates. They use several 

methods to attain this influence, such as how they hire staff, how they tend to 

work conditions, organize, allocate overtime, and how they interact with staff and 

students. The use of these methods depends to an extent on each principal’s 

personal vision. The emphasis of the five principals interviewed seemed to fall in 

to three categories: the human factor, teaching and learning, and the institution. 

From the teachers aspect it can be said that some principals need to have personal 

advisors. The teachers also pointed out how good and bad principal operates. 

 

Keywords: Secondary school,  principal, head teacher, administrator, 

administration, influence, qualitative research method,  master thesis. 
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Lokaverkefni þetta er 30 ECTS eininga meistaraprófsritgerð (MA) í kennslufræði 
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viðtöl við fimm skólameistara og fjóra kennara með það að markmiði að fá innsýn 

í starf skólameistara í framhaldsskólum og fá fram upplifun þeirra á áhrifum 
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1 Inngangur 

Í þessu verki er fjallað um skólameistara í íslenskum framhaldsskólum sem 

störfuðu undir þeim lögum og reglum sem voru í gildi árin 2007-2009 og í þeim 

þjóðfélagsanda sem ríkti þá. Markmið rannsóknarinnar er að fá innsýn í starf 

skólameistara og fá fram upplifun þeirra á áhrifum sínum á skólastarf. 

1.1 Tildrög rannsóknar 

Kveikjan að þessari rannsókn var sú að þegar rannsakandi vann sem framhalds-

skólakennari fannst honum áhugavert að sjá hversu ólíkir skólameistarar geta 

verið milli skóla. Hann langaði að vita hvort stjórnunin væri persónubundin og 

hversu fljótt skólaandinn myndi breytast ef skipt væri um skólameistara í 

einhverjum skóla. Farið var af stað með rannsóknina sem þróaðist síðan út í að 

kanna upplifun skólameistara í framhaldsskóla á áhrifum sínum á skólastarf, 

ásamt því að fá innsýn í starf þeirra. Til að fá önnur sjónarmið en skóla-

meistaranna var líka rætt við nokkra kennara um þessi mál. 

1.2 Skilgreiningar 

Skólameistari: Orðið skólameistari er hér notað yfir æðsta yfirmann í framhalds-

skóla. Eldri skólar á Íslandi hafa notað orðið rektor en það verður ekki gert hér. 

Skólastjóri er notað ef fjallað er um æðsta yfirmann í grunnskóla og skóla-

stjórnendur sem samheiti. 

Framhaldsskóli: Framhaldsskóli er skólastig sem tekur við eftir skyldunám og þar 

er m.a. boðið upp á bóklegt nám til stúdentsprófs, iðnnám og starfsbrautir. Á þeim 

tíma sem rannsóknin var unnin tóku framhaldsskólar við nemendum úr 

grunnskóla, sem útskrifuðust þaðan á sextánda aldursári. Námið var miðað við 

fjögur ár en nemendur luku því oft á þremur til sex árum. Margar undantekningar 

voru þó á aldri nemenda, t.d. svigrúm til að taka inn nemendur sem ekki höfðu 

lokið grunnskólaprófi. Samkvæmt lögum, sem tóku gildi 1. janúar 1998, urðu 

nemendur undir átján ára aldri flokkaðir sem börn og þurftu skólameistarar að 

taka mið af því á mörgum sviðum, m.a. hvað varðar upplýsingaskyldu til foreldra 
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en áður höfðu mætingar og einkunnir lögum samkvæmt verið einkamál nemenda, 

enda sjálfráða einstaklingar (Lögræðislög  nr. 71/1997). 

1.3 Staða þekkingar 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á skólameisturum í íslenskum framhaldsskólum. 

Guðný Guðbjörnsdóttir (2007) hefur rannsakað kvenstjórnendur í menntakerfinu. 

Hún birti, árið 1997, rannsókn á kynferði og stjórnun menntamála í kvenna-

fræðilegu ljósi þar sem hún skoðaði kven- og karlstjórnendur í grunn-, framhalds- 

og háskólum á Íslandi með það m.a. að markmiði að afla upplýsinga um konur í 

stjórnunarstöðum. Einnig birti hún árið 2001 rannsókn á kvenstjórnendum af 

öllum skólastigum. Oddný Guðbjörg Harðardóttir (2001) gerði, í meistaraverkefni 

sínu, rannsókn á tengslum hróss og hugsanamáta skólameistara og viðhorfs 

kennara til stjórnunar skóla. Ólafur Ingi Guðmundsson (2009) hefur rannsakað 

sjónarhorn framhaldsskólakennara á samskipti skólastjórnenda og kennara. Aðrar 

rannsóknir á skólameisturum í framhaldsskólum virðast ekki hafa verið birtar. 

Rannsóknir á skólastjórum íslenskra grunnskóla eru aftur á móti fleiri en þær eru 

ekki viðfangsefni þessarar rannsóknar. Það er því ljóst að það vantar frekari 

rannsóknir á viðhorfum skólastjórnenda í framhaldsskólum og mun þessi 

rannsókn bæta eitthvað úr því.  

1.4 Mikilvægi rannsóknarinnar 

Mikilvægt er að rannsaka skólastjórnendur því að þeir hafa víðtæk  áhrif á skólann 

sem þeir starfa við. Ráðgjafafyrirtækið Hay/McBer gerði rannsókn á 42 skóla-

stjórum í Bretlandi sem leiddi í ljós að stjórnunarstíll skólastjóra hafði áhrif á 

námsárangur nemenda með því að hafa áhrif á andrúmsloftið í skólanum. Þegar 

skólastjóri beitti sveigjanlegum stjórnunarstíl og sýndi fjölbreytta tilfinningahæfni 

voru viðhorf kennara jákvæðari og námsárangur nemenda betri en þar sem skóla-

stjóri sýndi takmarkaða tilfinningahæfni. Góðir skólastjórar sköpuðu ekki bara 

góðan starfsanda sem örvaði vinnugleði kennara og nemenda, heldur voru þeir 

einnig næmari á upplifun kennara á ýmsum þáttum, sem skipta máli fyrir starfs-
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anda, eins og að hafa skýra sýn á tilgang starfsins og samvinnu starfsmanna. 

(Cherniss og Goleman, 2001).  

Markmið rannsóknarinnar er eins og áður sagði að fá innsýn í starf skólameistara 

og fá fram upplifun þeirra á áhrifum sínum á skólastarf. Þar sem einungis er talað 

við níu manns í rannsókninni er ekki hægt að alhæfa neitt um skólameistara í 

framhaldsskólanum á Íslandi út frá henni en hún mun gefa vísbendingar um hver 

áhrif þeirra eru á skólastarf. Það væri óskandi að skólameistarar og aðrir 

stjórnendur gætu dregið einhvern lærdóm af þeim dæmum sem fram koma í 

rannsókninni, t.d. hvað ber að varast í mannlegum samskiptum. Ritgerðin mun 

einnig gagnast sem söguleg heimild um verkefni skólameistara og starfsumhverfi 

þeirra á þeim tíma sem hún var unnin.   

Ritgerðin er þannig upp byggð að í kafla 2 að loknum inngangi er fræðileg 

umfjöllum, þar á meðal um íslenska framhaldsskólann og þá helst nýlegar 

lagabreytingar sem hafa haft áhrif á hlutverk og ábyrgð skólameistara, stjórnunar-

kenningar, stofnanamenningu, starfskenningar og samskipti. Í 3. kafla er 

aðferðafræði rannsóknarinnar kynnt. Niðurstöður og túlkun á þeim eru í köflum 4, 

5 og 6. „Raddir skólameistara“ er heiti 4. kafla en þar er umfjöllun um 

skólameistarana sjálfa. „Rauðir þræðir“ kemur þar á eftir og fjallar um 

sameiginleg atriði hjá skólameisturunum og samanburð á þeim. Þriðji hlutinn af 

niðurstöðunum er í kafla 6 og nefnist „Raddir kennara“ og þar eru frásagnir 

kennaranna. Eftir það kemur umræðukaflinn þar sem niðurstöðurnar eru tengdar 

fræðilegri umfjöllun, því næst hugleiðing um frekari rannsóknir og loks lokaorð 

rannsakanda.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Lagaumhverfi framhaldsskólans 

Skólameistarar hafa í mörg horn að líta eins og aðrir stjórnendur stofnana og 

fyrirtækja. Í reglugerð nr. 1100/2007 er fjallað um skyldur skólameistara (Sjá 

viðauka 1).  Þar segir að skólameistari skuli m.a. bera ábyrgð á menntunar- og 

uppeldishlutverki skólans, fjárreiðum og mörgum fleiri atriðum (Reglugerð um 

starfslið og skipulag framhaldsskóla nr. 1100/2007). Nýlegar breytingar á þessum 

skyldum eru t.d. varðandi fjárreiður og innra mat á skólastarfi.  

Með breytingum á lagaumhverfi framhaldsskóla, frá árinu 1996, hefur vald og 

ákvörðunarréttur sem áður var hjá menntamálaráðuneytinu færst sífellt meira inn í 

framhaldsskólana. Árið áður tók Björn Bjarnason við sem menntamálaráðherra og 

stóð hann fyrir miklum breytingum í anda nýfrjálshyggjunnar, sem miða að því að 

minnka ríkisafskipti. Lykilorð í verkefnaáætlun menntamálaráðuneytisins árið 

1996 voru samkeppni, árangur og alþjóðasamvinna. Markmiðin voru að íslenska 

skólakerfið veitti menntun og þjónustu sem stæðist samanburð við það besta sem 

þekkist á alþjóðlegum vettvangi (Björn Bjarnason, 1996). Undir stjórn Björns 

voru námskrár fyrir öll skólastig í landinu endurskoðaðar samtímis og kynntar 

undir slagorðinu „Enn betri skóli.” Margar breytingar voru gerðar til að draga úr 

miðstýringu og auka sjálfstæði skóla, bæði á grunn- og framhaldsskólastigi. 

Grunnskólinn var t.d. færður yfir til sveitarfélaganna á 1. ágúst 1996 (Lög um 

grunnskóla nr. 66/1995). Þetta aukna sjálfstæði skóla breytti mikið starfi skóla-

stjórnenda því þar með komu inn á borð til þeirra fjölmörg verkefni, t.d. fjármál, 

laun og sjálfsmat, sem höfðu áður verið unnin í ráðuneytunum eða voru ný af 

nálinni.   

Hlutverk skólastjórnenda hefur því þróast meira í átt að hlutverki forstjóra í 

fyrirtæki sem þarf að sýna hagkvæmni í rekstri, hafa framtíðarsýn og stýra starfs-

fólki en skólar komast seint undan sérstöðu sinni sem uppeldisstofnanir með 

lögbundnar áherslur á mannrækt og jafnrétti til náms (Guðný Guðbjörnsdóttir, 

2007). 
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Hér verður nú vikið að nokkrum nýlegum breytingum sem hafa haft áhrif á störf 

skólameistara: Sjálfsmati skóla, sérdeildum og stofnanasamningum. 

Hafa ber í huga að breytingar voru gerðar á lögunum árið 2008 (Lög um 

framhaldsskóla nr.92/2008) en þau lög höfðu ekki tekið gildi þegar meirihluti 

viðtalanna fyrir þessa rannsókn var tekinn. 

2.1.1 Helstu breytingar 

Megintilgangur sjálfsmats er að gera starfsfólki skóla auðveldara að vinna að 

framgangi markmiða skólans, meta hvort þeim hafi verið náð, endurskoða þau og 

stuðla að umbótum (Menntamálaráðuneytið, 1997). 

Steinunn Helga Lárusdóttir (2002) hefur sett fram eftirfarandi skilgreiningu á 

mati: „Mat er ferli sem felur í sér kerfisbundna söfnun upplýsinga. Upplýsingarnar 

eru notaðar til þess að meta gæði þeirrar þjónustu sem veitt er.” Námsmat með 

prófum, jafnvel samræmdum, er dæmi um mat. Skóli sem hefur marga slaka 

nemendur kemur illa út úr slíkum samanburði þó að skólastarf þar geti verið gott. 

Í þeim tilfellum væri betra ef hægt væri að meta framfarir nemenda (Börkur 

Hansen, 2003). 

Árið 1996 var lögunum frá 1988 breytt þannig að talað er um stofnun sérdeilda 

fyrir fatlaða innan framhaldsskólanna (19.gr) en í 30. grein eldri laganna var talað 

um sérskóla fyrir þroskahefta (Lög um framhaldsskóla nr. 57/1988; Lög um 

framhaldsskóla nr. 80/1996). Þarna var því fyrst opnað fyrir að andlega fatlaðir 

væru með öðrum nemendum í sama skóla. Þeir hafa þó að mestu verið í 

sérdeildum eða starfsbrautum þó einhverjir hafi spreytt sig á námskeiðum af 

bóknámsbrautum (Hólmfríður Sigþórsdóttir, 2009, munnleg heimild). Árið 2000 

gaf Menntamálaráðuneytið svo út Námskrá fyrir sérdeildir framhaldsskóla – 

starfsbrautir (Menntamálaráðuneytið, 2000) en fram að því höfðu skólarnir sjálfir 

mótað starfið.  

Fjöldi nemenda sem skráðir voru á starfsbraut jókst frá 87 nemendum árið 1997 í 

263 árið 2008 (Hagstofa Íslands, 2009a). Ekki bjóða allir framhaldsskólar upp á 

starfsbraut, t.d. enginn af bekkjarkerfisskólunum. 
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Árið 2001 tóku samstarfsnefndir um stofnanasamninga til starfa í öllum 

framhaldsskólum samkvæmt umboði fjármálaráðherra (Kennarasamband Íslands, 

2009a). Stofnanasamningur er samningur, milli stofnunar og stéttarfélags, um 

útfærslu á þáttum í kjarasamningi (Birgir Björn Sigurjónsson, 1998). Fyrstu árin 

snérust samningarnir annars vegar um fagleg viðbótarstörf innan skólanna og hins 

vegar kennsluna. Árið 2006 var svo launaröðun alfarið komin út í skólana og hver 

framhaldsskóli fékk tiltekið fjármagn ofan á heildarlaunagrunn sinn til að vinna 

úr. Þarna hætti launaröðun að vera miðlæg eins og áður fyrr. (Kennarasamband 

Íslands, 2009b). 

Tilkoma stofnanasamninga jók mikið fjárhagslega ábyrgð skólastjórnenda og 

breytti í raun hlutverki þeirra. Leiða má að því líkum að öll þessi ákvæði og nýjar 

skyldur hafi haft mikil áhrif á skólastarf og forystukröfur, en hér skortir 

rannsóknir. Næst verður fjallað um muninn á skóla og öðrum fyrirtækjum og 

stofnunum. 

2.2 Sérstaða skóla sem stofnana 

Stjórnendur í skólum, á öllum stigum, þurfa að hafa fleiri atriði í huga en 

stjórnendur hefðbundinna framleiðslufyrirtækja. Skólar eiga meira sameiginlegt 

með þjónustufyrirtækjum og stofnunum, sem vinna með og fyrir fólk, en 

fyrirtækjum sem skila af sér vörum.  Sérstaða skóla í samanburðinum er að ekki er 

unnið með hráefni, sem breytt er í varning, heldur unnið með nemendur sem 

stunda nám. Nám er jafnan skilgreint sem breyting á þekkingu, leikni og 

viðhorfum einstaklings (Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson, 1998). 

Hjá skólastjórnendum þarf bæði að reka stofnunina og gæta að starfsandanum. 

Vanræksla á öðrum þættinum veldur strax vandamálum. Það þarf líka að reka 

skóla eins og fyrirtæki, þ.e. fylgja fjárhagsáætlun og  reglum, ráða kennara, búa til 

stundaskrár og margt fleira. Selznick (1957) minnir á að skóli er ekki bara stofnun 

eða fyrirtæki heldur þarf þar að vera lærdómssamfélag. 

Stjórnun í skólum getur verið flókin því unnið er með nemendur, með ólíkar þarfir 

og getu, og kennarar vilja njóta mikils sjálfstæðis við störf sín. Þá er spurningin 

hvernig á að stjórna. Stjórnandinn gæti vísað veginn að þeim markmiðum sem 
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stefnt er að, hann gæti ákveðið að skipta sér ekkert af kennslunni,  hann gæti reynt 

að stuðla að samvinnu og samræmi milli kennara við undirbúning og prófagerð 

svo dæmi séu nefnd. Fræðimenn í skólastjórnarfræðum eru þó flestir sammála um 

að áherslur skólastjórnenda skipti máli fyrir skilvirkni starfseminnar, þ.e. hvernig 

skólastjórnendur gegna forystuhlutverki sínu. (Börkur Hansen og Smári S. 

Sigurðsson, 1998). Hér hefur verið rætt um mikilvægi forystuhlutverks 

skólastjórnenda og hér á eftir verður fjallað um rannsóknir á því sviði.  

2.3 Stjórnun og forysta 

2.3.1 Leiðtogar og stjórnendur 

Í stjórnunarfræðum er lögð áhersla á að það er munur á því að vera leiðtogi (e. 

leader) og stjórnandi (e. manager). Hackman og Johnson (2004) hafa fjallað um 

þennan mun. Þeir segja að leiðtogi sé í forystu einhvers hóps, sá sem hefur 

framtíðarsýn og frumkvæði, leiðir breytingar og tekst á við krísuástand. Stjórnandi 

er þá frekar eins og framkvæmdastjóri sem vill viðhalda stöðugleika á skilvirkan 

hátt, fylgja fjárhagsáætlun og sinna starfsmannahaldi. En leiðtogi gerir lítið einn, 

hann þarf að hafa með sér fólk sem er búið góðum kostum eins og sjálfstæðri 

hugsun, staðfestu og áreiðanleika. Þetta eru kostir sem einkenna bæði góða 

stjórnendur og starfsmenn (Hackman og Johnson, 2004). 

Skólastjórnendur þurfa bæði að vera leiðtogar og stjórnendur. Þeir bera ábyrgð á 

því að skólinn sé rekinn á ábyrgan hátt og einnig þurfa þeir að vera leiðtogar síns 

starfsliðs og nemenda, vera í forystu. Forysta er mikilvægur þáttur í hlutverki 

stjórnenda. Í sumum tilfellum rekast stofnanir samt ágætlega þó að stjórnandi leiði 

ekki hópinn heldur leggi áherslu á stjórnunarþáttinn þ.e. skipulag, framkvæmd og 

að fara eftir settum reglum (Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson, 1998).  

2.3.2 Hvað þarf til að vera stjórnandi eða leiðtogi? 

Margir telja að stjórnunarstarf sé vísindagrein, þar sem maður þurfi að hafa mikla 

þekkingu, en reyndin er samkvæmt Blumberg (1989), að þetta snýst um hæfileika 

eins og að: Vera fær um að þróa með sér og hafa nef fyrir hlutunum, hafa vit á 

hvað eru viðunandi niðurstöður í vandamálum, þekkja stjórntæki og geta beitt 
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þeim á sem áhrifaríkastan hátt, vita hvað á að gera og hvenær, skynja ástand, geta 

greint og túlkað það sem er að gerast og hegðun fólks á krísutímum. Af svipuðum 

toga eru eiginleikar leiðtoga sem Hackman og Johnson (2004) hafa tekið saman 

og segja einkenna þá leiðtoga sem gengur hvað best. Þeir skipta eiginleikunum í 

persónulega, vitsmunalega og stjórnunarlega. 

Sem dæmi um persónulega eiginleika nefna þeir hæfileika til að halda ræður, 

stjórna ágreiningi, halda innri stöðugleika og sjálfsöryggi. Það að vera staðfastur í 

hegðun og aðgerðum eflir svo traust sem aðrir hafa á einstaklingnum.  

Hvað varðar vitsmunalega eiginleika ræða þeir aðeins um greind leiðtoga. Þeim 

sem eru greindari, gangi betur að leysa vandamál og taka ákvarðanir en aftur á 

móti gæti þeim gengið verr að hafa samskipti við undirmenn sem eru ekki jafn 

greindir og þeir. Rætt verður um svokallaða tilfinningagreind síðar. 

Um stjórnunarlega eiginleika segja þeir að góður leiðtogi þurfi að hafa í sér góðan 

stjórnanda, sem gangi vel að skipuleggja, gera áætlanir og hafi þekkingu á því 

starfi sem fer fram innan stofnunarinnar sem hann leiðir (Hackman og Johnson, 

2004). Það má því sjá af þessu að eiginleikarnir eru blanda af meðfæddum 

hæfileikum, því sem hægt er að læra í skóla og því sem fólk öðlast með reynslu. 

2.3.3 Stjórnunarstílar 

Stjórnunarstílar hafa mikið verið rannsakaðir og hægt að flokka þá á ýmsa vegu. 

Hvað forystustíla varðar þá skipti Burns (1978, í Northouse, 2003) þeim í tvennt: 

Framsækna forystu (e. transformational leadership) og hefðbundna forystu (e. 

transactional leadership).  

Leiðtogar sem sýna framsækna forystu íhuga siðræn gildi, setja langtíma markmið 

og reyna að hvetja starfsfólk sitt til dáða og uppfylla þarfir þeirra. Með þessu fá 

þeir einnig hvatningu sjálfir. Hefðbundin forysta á við þegar sambandið á milli 

leiðtoga og starfsmanna eða stuðningsmanna snýst að miklu leyti um umbun. 

Dæmi um þetta er stjórnmálamaður sem lofar að hækka ekki skatta ef hann nær 

kjöri eða forstjóri sem veitir starfsmönnum launahækkun ef þeir ná 

framúrskarandi árangri (Northouse, 2003). 
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Stjórnunarstílum er oft skipt í þrennt: Stjórnun með valdboði (e. authoritarian), 

lýðræðisleg stjórnun (e. democratic) og afskiptaleysisstíll (f. laissez-faire). Margir 

fleiri stílar hafa verið skilgreindir en ýmsir tala nú um að hver stjórnandi beiti 

mismunandi stíl eftir aðstæðum, t.d. gæti skólastjórnandi þurft að beita valdboði 

ef hann þarf að takast á við agabrot en lýðræðislegum stíl þegar verið er að vinna í 

átaksverkefni, samanber líkan Fiedlers og kenningu Hersey og Blanchard um 

aðstæðubundna stjórnun (Hackman og Johnson, 2004).   

Stjórnun með valdiboði: Stjórnandi sem stjórnar með valdi reynir að halda stífri 

stjórn yfir undirmönnum sínum í gegnum reglur og ferla. Hann setur markmiðin 

einn, verðlaunar hlýðni og refsar þeim sem gera mistök. Hann skipar 

undirmönnum sínum fyrir og telur að langt bil þurfi að vera milli yfir- og 

undirmanna. 

Lýðræðisleg stjórnun: Lýðræðisleg stjórnun er þegar stjórnandi hvetur til góðra 

samskipta á vinnustað og þátttöku allra í markmiðssetningu og framkvæmd. 

Slíkur stjórnandi hrósar oft og er góður hlustandi. 

Afskiptaleysi: Afskiptalausi stjórnunarstíllinn er þegar stjórnandinn skiptir sér 

ekkert af undirmönnum sínum. Hann gefur hvorki skipanir, leiðbeiningar eða 

hrós. Undirmenn slíks stjórnanda geta þjáðst í mikilli óvissu en einnig þekkist að 

þeir fari að sýna meira frumkvæði (Hackman og Johnson, 2004).   

 

Stjórnunaraðferðir, sem henta konum, þykja nú almennt mjög æskilegar í 

stjórnunarfræðum, ekki síst í skólastjórnun þar sem uppeldisfræðileg viðhorf ráða 

meiru en í viðskiptum (Shakeshaft, 1987). Hefur þá afbrigði af lýðræðislega 

stílnum, svokallaður tengslastíll (e. affiliative) mikið verið nefndur. Tengslastíll 

einkennist af mikilvægi góðra tengsla á vinnustað, dreifðri og lýðræðislegri 

ákvarðanatöku og því að vera styrkjandi fyrir aðra. Talið er að konum henti best 

þessi tengslastíll (Strachen 1993, í Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007) en margt sem 

talið er einkenna góða stjórnun tilheyrir femínískum stjórnunarstíl eins og samráð, 

ráðgjöf, valddreifing, áhersla á vistlegt umhverfi, áhersla á heildræna nálgun, 

sveigjanleiki og góðir hlustunarhæfileikar (Adler, Laney og Packer, 1993). Í 

niðurstöðum rannsóknarinnar „Kynferði og stjórnun menntamála í 



„Ég sá þarna tækifæri til að hafa áhrif“   

 Innsýn í starf skólameistara í framhaldsskólum                                   Inga Hrund Gunnarsdóttir 

 

17 

 

kvennafræðilegu ljósi“ segir að bæði konur og karlar í íslenska menntakerfinu 

sýni merki um þennan tengslastíl (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007). 

Sergiovanni (2006) segir marga krafta (e. forces) þurfa að vera til staðar í 

skólastjórnun. Þeir eru tæknilegi, mannlegi, menntunarlegi, táknræni og 

menningarlegi krafturinn. Af þessum fimm kröftum séu fyrstu þrír mikilvægastir 

til að skólastarfið gangi eðlilega en hinir tveir til viðbótar muni lyfta skólanum á 

hærra stig. 

Mannlegi krafturinn er í raun stjórn á mannauðnum. Skólastjórnendur sem leggja 

áherslu á samskipti, sambönd og hvatningu nota mannlega kraftinn. Þeir styðja og 

efla kennara og aðra innan skólans. Skólastjórnendur þurfa að hvetja nemendur og 

kennara, til að nemendur vilji læra og kennarar kenna. Það er erfitt að ímynda sér 

skóla án þessarar mannlegu nálgunar því kennsla og skólastarf snúast að miklu 

leyti um mannleg samskipti og segir Sergiovanni að ef þessi þáttur sé vanræktur 

komi fljótt upp vandamál.  

2.4 Stofnanamenning og kulnun 

Stofnanamenning er hugtak sem notað er um „samskipti sem eru sérstök og 

dæmigerð fyrir stofnun í heild“ (Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson, 1998, 

88). Í þessari ritgerð eru orðin stofnanamenning og skólamenning notuð jöfnum 

höndum um þetta fyrirbæri. Það eru bæði skráðar og óskráðar reglur, sem fólk fer 

eftir, sem hafa áhrif á stofnanamenninguna (Börkur Hansen og Smári S. 

Sigurðsson, 1998) og getur jafnvel verið um að ræða mismunandi menningu á 

milli deilda innan sömu stofnunar (Hackman og Johnson, 2004).  

Menning á vinnustað getur haft áhrif á vandamál sem þar koma upp, t.d. kulnun 

hjá starfsfólki. Sérstaklega verður fjallað um kulnun hér því hún er vandamál sem 

skólameistarar þurfa að kunna skil á þar sem hún er svo algeng meðal kennara.  

Varla er hægt að ræða um starfsfólk í skólakerfinu án þess að minnast á streitu og 

kulnun. Streita er líkamsviðbragð sem hefur þann tilgang að spenna líkamann upp 

og gera hann tilbúinn fyrir átök. Streita er æskileg ef maður þarf á líkamlegum 

krafti að halda í átökum eða flótta en ef streituhormónin sem undirbúa líkamann 

fyrir þessi átök fara að safnast upp, vegna þess að það verða engin líkamleg átök, 
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getur það haft neikvæð áhrif á heilsufar. Ástæður streitu eru margvíslegar og 

persónubundnar (Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann Ingi Gunnarsson, 1993). Í 

rannsókn Guðnýjar Guðbjörnsdóttur (2007) nefna skólastjórnendur mikinn eril 

sem mesta streituvaldinn, einnig vinnuálag og fjárhagsáhyggjur. 

Kulnun er sögð afleiðing langvarandi streitu en ekki tímabundins álags. Sálfræð-

ingurinn Christina Maslach (Anna Þóra Baldursdóttir, 2003) hefur skilgreint 

kulnun á eftirfarandi hátt:  

...atferlisleg truflun sem stafar af langvarandi streitu þar sem líðan 

einstaklings einkennist af örmögnun, vanmáttarkennd, spennu, 

minnkandi sjálfstrausti, neikvæðum viðbrögðum og uppgjöf. .... 

Fagmaður sem finnur til slíkrar andlegrar þreytu, tekur til þeirra ráða 

að hlutgera, þ.e. fjarlægjast tilfinningalega skjólstæðinga sína, draga 

sig í hlé og gerast í varnarskyni „áhorfandi” fremur en þátttakandi á 

vinnustað sínum. Sú tilfinning er ríkjandi hjá viðkomandi að það sem 

hann leggur af mörkum skipti engu máli. Trú hans á eigin hæfni og 

getu til þess að sinna starfi sínu á faglegan hátt fer minnkandi. 
 

Einkenni kulnunar geta sem sagt bæði verið líkamleg og fagleg. Líkamlegu 

einkennin eru t.d. ofþreyta, vöðvaspenna og tíð veikindi. Fagleg einkenni eru þau 

að kennarinn sinnir kennslunni verr, þ.e. sinnir ekki undirbúningi, er áhugalaus 

um kennsluna og hefur litla þolinmæði gagnvart nemendum. Uppgjöf er algeng en 

þá er t.d. átt við að kennarinn hættir kennslu og finnur sér aðra vinnu (Anna Þóra 

Baldursdóttir, 2003).  

En hvað er til ráða? Forvarnir og ráð gegn kulnun virðast henta vel til að stuðla að 

vellíðan starfsfólks. Þættir eins og stuðningur frá stjórnendum, samskipti á vinnu-

stað og vinnuálag hafa mikil áhrif á skólamenningu. Samskiptin eru sérstaklega 

áhrifamikil því að þau felast ekki einungis í samskiptum við samstarfsfólk og 

yfirmenn heldur líka við nemendur.  

Stuðningur við kennara skiptir miklu máli til að koma í veg fyrir kulnun. Þeir geta 

sótt stuðning til samstarfsmanna í formi vináttu eða aðstoðar og til yfirmanna í 

formi hróss eða leiðbeiningar. Samskiptin við samstarfs- og yfirmenn eru 

kennurum mikilvægari en mörgum öðrum stéttum því að meirihluta dagsins eru 

þeir í samskiptum við nemendur sína sem eru ekki jafningjar þeirra eins og 

samstarfsfólkið. 
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Skólameistari er yfirmaður stofnunarinnar og því sá sem getur haft mest áhrif á 

skólamenninguna. Hann þarf að greina þær ástæður innan skólans sem geta valdið 

vandamálum. Kennarar telja að sýnilegur skólastjóri með góða yfirsýn hafi 

jákvæð áhrif og vinni t.d. gegn kulnun. Skólastjóri með yfirsýn er líka fljótari að 

sjá vandamál á byrjunarstigi. Aðgerðir gegn vandamálum þurfa ekki að vera 

stórvægilegar og mestu máli skiptir að skólastjórinn viðurkenni að fyrirbæri eins 

og t.d. kulnun sé vandamál. Einfaldar aðgerðir eins og að færa kennara í annan 

nemendahóp eða áfanga geta virkað vel fyrir sum samskiptavandamál. Hrós frá 

skólastjóra þegar það á við getur líka haft mikil áhrif á starfsandann (Anna Þóra 

Baldursdóttir, 2003). 

Skólameistarar sem leiðtogar síns skóla þurfa að hafa framtíðarsýn og leita leiða 

til að bæta skólastarfið. Til að ná árangri gætu þeir sett í gang eitthvert 

skólaþróunarverkefni en þá þarf að hafa góðar venjur við breytingastjórnun í 

huga. Um það er rætt í næsta kafla. 

2.5 Breytingastjórnun 

Breyting í skólastarfi getur t.d. verið innleiðing tækni- eða tölvukerfis, ný námskrá 

o.s.frv. Fólk veitir gjarnan mótspyrnu við breytingum. Það hefur áhyggjur af 

hvaða áhrif breytingarnar hafa á starfið og hvort að það hafi þekkingu og 

hæfileika til að ráða við það sem breytingarnar fela í sér. Stjórnendur eru oft 

uppteknir af öðrum atriðum en starfsmennirnir þegar breytingar standa til. Þeir 

velta fyrir sér hversu mikið breytingin muni kosta, hvenær breytingunni verði 

lokið, hversu mikið breytingin muni bæta fyrirtækið og hvaða áhrif breytingin hafi 

á viðskiptavini eða skjólstæðinga (Hiatt og Creasey, 2003). 

Samkvæmt Bridges (2003) þarf stjórnandi að hafa eftirfarandi skref í huga þegar 

breytingar eru fyrir höndum: 

- Finna út hverju þarf að breyta í hugsunargangi starfsfólks svo að það 

meðtaki breytinguna sem ein liðsheild. 

- Greina hverjir gætu tapað einhverju á breytingunni. 

- Segja af hverju þessi breyting er til góðs og hvernig hún er betri en það 

gamla sem til er fyrir. 



„Ég sá þarna tækifæri til að hafa áhrif“   

 Innsýn í starf skólameistara í framhaldsskólum                                   Inga Hrund Gunnarsdóttir 

 

20 

 

- Tala við starfsfólkið, eitt og eitt, til að heyra hvernig þeim líst á 

breytinguna. 

- Segja starfsfólkinu að breytingaferlið sé oft erfitt og halda námskeið fyrir 

millistjórnendur um breytingastjórnun. 

- Gera tímaáætlun og halda stöðufundi. 

Ef stjórnendur sýna ekki næga fyrirhyggju og aðgát í breytingarferlinu er hætt við 

að breytingarnar verði stofnuninni dýrari, að starfsfólkið veiti þeim meiri 

mótspyrnu og einhverjir starfsmenn segi upp störfum (Bridges, 2003). 

En ætli skólameistarar séu meðvitaðir um hvernig stjórnendur þeir vilja vera og 

þar með meðvitaðir um starfskenningu sína? Næst verður fjallað um hugtakið 

starfskenning. 

2.6 Starfskenningar 

Hafdís Ingvarsdóttir (2004) skilgreinir starfskenningu fagkennara sem persónu-

bundna kenningu kennara um nám og kennslu sem hver kennari þróar stöðugt 

með sér í gegnum nám og starf. Talið er að starfskenningar móti hvernig fólk 

hugsar um starf sitt hvort sem það eru kennarar, stjórnendur eða annað fagfólk. Til 

að skilja hvernig skólameistari starfar þarf því að leitast við að ná fram 

starfskenningu hans.  

Hugtakið starfskenning á rætur sínar að rekja til umræðunnar um leiðsögn, t.d. 

með kennaranemum og hafa íslenskir fræðimenn helst horft til skilgreiningar 

Norðmannanna Handal og Lauvås en þeir nota þetta hugtak til að lýsa því hversu 

mikilvægt það er að vinna með hugmyndir kennaranema í leiðsögn (Ragnhildur 

Bjarnadóttir, 1993). Þeir líta svo á að allir kennarar hafi eigin „kenningu“, eigin 

persónulegan grunn skoðana og viðhorfa sem þeir byggja starf sitt á (Handal og 

Lauvås 1983). 

Sergiovanni segir að forysta, og á þá við skólastjórnun, sé persónuleg og 

samanstandi  af þremur víddum; hönd manns, höfði og hjarta. Mismunandi 

skólastjórar hagi sér ólíkt við sömu aðstæður.  

1) Hönd forystunnar snýst um hvaða aðgerðir eru framkvæmdar, ákvarðanir sem 

teknar eru og stjórnunarstíl sem kemur í ljós þegar aðgerðir fara að virka í 
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stofnuninni í formi áætlana, námskráa og ferla. Hvernig fólk ákveður að stjórna er 

afleiðing ígrundunar á persónulegri sýn og starfskenningum og einnig persónu-

leikanum og viðbrögðum einstaklinga við mismunandi aðstæðum. Það er engin 

ein leið rétt.  

2) Höfuðið, í líkingu Sergiovanni, eru starfskenningarnar sem hver og einn hefur 

þróað með sér í gegnum tíðina og hæfileikar til að ígrunda núverandi aðstæður í 

ljósi þessara kenninga. Þetta ígrundunarferli ásamt persónulegri sýn verður að 

grunni stjórnkænsku skólameistaranna og aðgerða sem þeir grípa til.  

3) Hjartað í forystunni snýst um á hvað manneskjan trúir, gildi hennar og drauma 

og hvers hún er megnug, sem sagt persónulega sýn manneskjunnar. Fólk segir frá 

hvað því finnst skipta máli í góðum skóla og það sem gerir þær skoðanir 

persónulegar er að þær eru ólíkar. 

Hver og einn skólameistari þarf að finna sína leið svo að hjarta, höfuð og hönd 

vinni sem ein heild (Sergiovanni, 2006). 

Handal og Lauvås eru líka með þrískiptingu sem þeir nota til að útskýra 

starfskenningu. Þeir taka hana frá öðrum Norðmanni, L. Løvlie (Ragnhildur 

Bjarnadóttir, 1993). Þeir tala um þrjú þrep í þríhyrningi sem mætti frekar kalla 

píramída því að atriðin þrjú eru ekki hvert í sínu horni heldur byggjast þau hvert 

ofan á annað. 

  

Mynd 1. Þrískipting starfskenningar skv. Handal og Lauvås  



„Ég sá þarna tækifæri til að hafa áhrif“   

 Innsýn í starf skólameistara í framhaldsskólum                                   Inga Hrund Gunnarsdóttir 

 

22 

 

 

Þrískipting Sergiovanni snýst um leiðtoga en Norðmennirnir eru að hugsa um 

almenna kennara og verður þetta borið saman hér.  

Neðsta þrepið: Athafnir eða það sem Sergiovanni kallar höndina, og snýst það 

þrep um hvað kennari gerir í kennslunni. Þetta þrep segja Norðmennirnir ein-

göngu vera hluta af starfi kennara en ekki endilega af starfskenningunni eins og 

næstu tvö þrep. Til eru dæmi um að ytri aðstæður geri það að verkum að fag-

maðurinn sé að vinna gegn starfskenningu sinni, samanber kenningar Argyris og 

Schön um kenningar í framkvæmd og kenningar sem maður aðhyllist (Argyris og 

Schön, 1974). Dæmi um þetta væri kennari sem kenndi í kynjaskiptum skóla þó 

að hann væri á móti kynjaskiptingu. 

Mið þrepið: Fjallar um fræðileg og starfstengd rök, þ.e. af hverju kennarinn 

kennir eins og hann gerir. Þekking og reynsla hafa þarna áhrif. Þarna er 

starfskenning einstaklingsins farin að hafa áhrif á vinnu hans. Hér vísar 

Sergiovanni í höfuð leiðtogans. 

Efsta þrepið: Hér eru siðræn rök sem liggja að baki undirbúningi og rökstuðningi 

einstaklings. Kennari gæti t.d. efast um að það væri siðferðilega rétt að skipta í 

bekki eftir getu. Þetta er dæmi um að kennari er stundum að vinna gegn 

starfskenningu sinni.  Þetta síðasta þrep passar reyndar ekki alveg við „hjartað“ 

hjá Sergiovanni, það er eins og Norðmennirnir séu komnir lengra í siðferðis-

vangaveltum þó að Sergiovanni sé vissulega að ræða persónuleg gildi og viðhorf. 

Nú hefur verið fjallað um framhaldsskóla, sérstöðu skóla, stjórnunarstíla og 

starfskenningar. Næst verður athyglinni beint að samskiptum þar sem stjórnun 

snýst að mestu leyti um mannleg samskipti. 

2.7 Samskipti 

2.7.1 Samskipti og stjórnun 

Stjórnun hefur meðal annars verið skilgreind sem samskipti sem breyta viðhorfum 

og hegðun annarra í þeim tilgangi að ná sameiginlegum markmiðum hóps. Þeir 

sem hafa góða samskiptahæfni eru líklegri til að hafa áhrif á aðra. Stjórnendur, 

sem gengur vel í starfi, eru sérfræðingar í að vinna úr merkjum frá umhverfinu og 
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eitt af því mikilvægasta í starfinu er að þeir fara fram á viðbrögð frá öðrum. 

Hlustun þeirra á orð og látbragð starfsmannanna er mjög mikilvæg (Hackman og 

Johnson, 2004).  

Stjórnun í nútímasamfélagi snýst að mestu um samskipti og verður hér fjallað 

nánar um tilfinningagreind stjórnenda svo og viðbrögð við ágreiningi en hvort 

tveggja eru taldir mikilvægir þættir í stjórnun og samskiptum. 

2.7.2 Tilfinningagreind og stjórnun 

Bandaríski sálfræðingurinn Daniel Goleman hefur skrifað mikið um tilfinninga-

greind (Goleman, 1995; Goleman, Boyatzis og McKee, 2002).  Tilfinningagreind 

lýsir þeim hæfileika sem einstaklingur hefur til að skilja og stjórna tilfinningum 

sínum og annarra. Fólk með mikla tilfinningagreind hefur meiri stjórn á skapi 

sínu, meiri atorku og þrautseigju, auk meiri hæfileika til að hvetja sjálft sig áfram, 

en þeir sem hafa minni tilfinningagreind (Goleman, 1995). Grunnurinn, sem starf 

stjórnandans hvílir á, er bundinn tilfinningum. Þess vegna skiptir tilfinninga-

greind, það að vera tilfinningalega snjall, miklu máli fyrir þá sem þurfa að stjórna 

öðrum. Eitt mikilvægasta hlutverk stjórnenda, er að hlúa að andrúmslofti með já-

kvæðum tilfinningum, því þá muni það besta nást fram hjá fólki. Með því fæst 

m.a. meiri bjartsýni á að ná markmiðum, aukin sköpunargáfa, meiri samvinna og 

skýrari sýn á verkefni, sem allt leiðir til meiri hagnaðar og vaxtar (Goleman, 

2002). 

Goleman (2002) segir fjögur atriði byggja upp tilfinningagreindina og þetta séu 

allt mikilvæg atriði fyrir stjórnendur: Sjálfsvitund, sjálfsstjórn (e. self-

management), félagsvitund og stjórnun á samböndum.  Sjálfsvitund felur í sér að 

geta áttað sig á eigin tilfinningum og áhrifum þeirra og að hafa það sem maður 

„hefur á tilfinningunni” að leiðarljósi við ákvarðanir. Einnig að þekkja eigin 

styrkleika og veikleika og hafa heilbrigt álit á eigin ágæti og færni. Tilfinningaleg 

sjálfsstjórn er að hafa stjórn á tilfinningum og hvötum sem hafa neikvæð áhrif. 

Þetta snýst um hvernig fólk sýnir heiðarleika og heilindi. Félagsvitund er að 

skynja tilfinningar annarra og stjórn sambanda inniheldur þá eiginleika sem 

leiðtogar þurfa hvað helst að hafa til brunns að bera. Þeir eiginleikar eru t.d. að 



„Ég sá þarna tækifæri til að hafa áhrif“   

 Innsýn í starf skólameistara í framhaldsskólum                                   Inga Hrund Gunnarsdóttir 

 

24 

 

vera hvetjandi, hafa frumkvæði, byggja upp tengsl og leysa ágreining (Goleman, 

2002). Lítum nú nánar á hvað fræðimenn segja um ágreining.  

2.7.3 Ágreiningur 

Mjög mikilvægt er að skólastjórnendur hafi það á valdi sínu að vinna með 

ágreining þar sem skólastarf inniheldur mikil mannleg samskipti og því líklegt að 

ágreiningur komi upp á ýmsum stöðum.  

Ágreiningur er ástand á milli a.m.k. tveggja aðila sem einkennist af viðvarandi 

ólíkum skoðunum eða leiðum að markmiði og upplifað er sem vandamál (Katz og 

Lawyer, 1985). Ágreiningur getur verið allt frá því að fólk sé ósammála um 

eitthvað, rífist og jafnvel út í að fólk vinnur viljandi gegn því að aðrir nái 

markmiðum sínum (Champoux, 2000). Það er erfitt að komast hjá einhverjum 

ágreiningi í venjulegu samfélagi. Ótal dæmi þekkjast um ágreining í skólum. 

Hann getur orðið milli nemenda innbyrðis, milli kennara innbyrðis, milli nemenda 

og kennara,  milli kennara og stjórnenda eða annarra starfsmanna svo að dæmi séu 

nefnd (Ólafur H. Jóhannsson, 2003). 

Hægt er að sjá jákvæðar hliðar ágreinings þegar hann leiðir til framþróunar. Hann 

getur til dæmis leitt til þess að einhver einstaklingur íhugi vel sína sýn á einhvern 

hlut og að vandamál sé einangrað frá öðrum atriðum (Katz og Lawyer, 1985). 

Þetta á þó frekar við í fyrirtækjum og stofnunum sem vinna að þróun og 

rannsóknum frekar en stofnunum, eins og skólum, þar sem best er að umhverfið 

sé sem stöðugast (Champoux, 2000). Þess vegna ætti ekki að vera markmið 

stjórnenda að koma algerlega í veg fyrir ágreining eða fela hann heldur beina 

honum í réttan farveg þannig að hann nýtist til góðs. Ef stjórnendur taka ekki á 

þessum málum getur það verið skaðlegt fyrir viðkomandi stofnun (Ólafur H. 

Jóhannsson, 2003). 

Champoux (2000) fjallar um tvenns konar ágreining, góðan og slæman. 

Markmiðið er að koma í veg fyrir slæma ágreininginn og vinna með þann góða. 

Best er að ágreiningi ljúki með sáttum frekar en að annar aðilinn vinni og hinn 

tapi. 
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Neikvæðar afleiðingar ágreinings geta m.a. verið að lítil vandamál vaxa upp í að 

verða stór vandamál, vandamálin geta orðið fleiri og deiluaðilar geta gleymt sjálfu 

deiluefninu en farið að reyna að ná sér hver niður á öðrum við hvert tækifæri og 

fleiri geta flækst inn í deiluna. (Katz og Lawyer, 1985) 

 

Þegar tilfinningar eru í spilinu verður ágreiningur sérstaklega erfiður. Í sam-

skiptum og samböndum þar sem fyrirlitning og vantraust ríkja verða ágreinings-

mál alltaf mikil um sig. Fyrirlitning og vantraust í hópum geta verið afleiðing 

ýmissa hluta eins og slæmra stjórnunarhátta, kvíða fyrir árekstrum, slæmrar 

hegðunar einhvers aðila eða fordóma. Þar sem jákvæður andi ríkir á fólk auðvelt 

með að tala um tilfinningar sínar eða skoðanir og skynja þarfir hins aðilans (Katz 

og Lawyer, 1985). 

Champoux (2000) nefnir sérstaklega til sögunnar innri ágreining og á þá við það 

sem gerist innra með einstaklingi. Einstaklingnum gæti fundist hann ekki vera 

metinn að verðleikum hjá stofnuninni eða fundist stofnunin vera í mótsögn við 

eigið gildismat. Dæmi úr kennslu gæti verið þegar kennari þarf að taka afstöðu til 

agabrots þar sem aðstæður eru þannig að honum finnst erfitt að fara eftir því sem 

reglurnar segja til um því e.t.v. kæmi það sérstaklega illa við nemandann sem 

agabrotið framdi (Ólafur H. Jóhannsson, 2003).  

 

Við lausn ágreiningsmála þarf að leysa vandann þannig að deiluaðilar haldi 

virðingu sinni. Fyrst þarf að fá fólk til að hætta að rífast og einbeita sér að 

vandanum sem um er deilt (Katz og Lawyer, 1985). Áður fyrr, þegar menn 

einblíndu á neikvæðar hliðar ágreinings, var lögð áhersla á að kveða ágreining 

niður, oft með aðferðum eins og atkvæðagreiðslum sem þykja lýðræðislegar. 

Þarna var fólki skipað í tvo hópa þar sem annar beið lægri hlut. Nýrri aðferðir 

byggja á samvinnu og er þá reynt að leita lausnar sem flestir geta sætt sig við. 

Mikilvægt er að skólastjórnendur bregðist skynsamlega við ólíkum aðstæðum og 

velji þá aðferð sem hentar hverju tilfelli en bindi sig ekki við eina lausnaraðferð 

(Ólafur H. Jóhannsson, 2003). Þetta er svipað og í aðstæðubundinni stjórnun sem 

áður hefur verið lýst. 
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Palestini (1999) bendir á að hægt sé að beita þrenns konar vinnulagi við að 

meðhöndla ágreining í stofnunum:  

1) Umkvörtunarleið. Einstaklingur, sem telur að brotið sé á lögmætum rétti sínum, 

grípur oft til þessarar leiðar. Þá fer kvörtunin eftir ákveðnu ferli, skrásettu eða 

ekki, hjá stofnuninni. Umkvörtun endar að jafnaði hjá þeim sem hefur vald til að 

leiða málið til lykta. Hann þarf að vega og meta hvaða aðferðum hann beitir til 

þess.  

2) Sáttasemjara- eða dómaraleið. Óháður þriðji aðili er fenginn til að leiða 

deiluaðila að sameiginlegri lausn eða fella úrskurð sem báðir aðilar hafa fyrirfram 

fallist á að sætta sig við.  

3) Samningaleið. Þá leita aðilar sameiginlegrar niðurstöðu sem báðir geta sætt sig 

við og gera það án ytri íhlutunar.  

Stjórnandi þarf meðal annars að hafa vald á eftirfarandi atriðum til að geta 

stjórnað ágreiningi svo að hann geti mögulega hafi jákvæð áhrif: Skilja eðli 

ágreinings og viðurkenna tilvist hans í öllum mannlegum samskiptum, vera 

næmur á umhverfi og aðstæður, en þessi hæfni er stundum nefnd stofnanalegt 

læsi, vera fær um að byggja upp stofnanamenningu sem einkennist af trausti, 

faglegum metnaði og virðingu, vera góður hlustandi og geta spurt réttu 

spurninganna til að skilja ágreininginn (Ólafur H. Jóhannsson, 2003). 

2.8 Samantekt og rannsóknarspurningar 

Hér hefur verið tæpt á lagaumhverfi íslenska framhaldsskólans og minnst á helstu 

lagabreytingar sem hafa aðallega komið í kjölfarið á svokallaðri nýskipan í 

ríkisrekstri sem hófst 1993. Sérstaða skóla sem stofnana var skoðuð en hún er að 

þar eru nemendur sem verið er að kenna og þjónusta. Gerð var grein fyrir helstu 

stjórnunarkenningum, rætt stuttlega um stofnanamenningu og hún sett í samhengi 

við kulnun kennara. Minnst var á breytingastjórnun sem er eitthvað sem allir 

stjórnendur þurfa að huga að. Hugtakið starfskenning kynnt og fjallað um 

samskiptamál þar sem ágreiningur var sérstaklega skoðaður. Nú verður 

rannsóknin sem gerð var í þessu verkefni kynnt til sögunnar. 
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Markmið rannsóknarinnar sem hér verður fjallað um var að öðlast innsýn í starf 

skólameistara og fá fram upplifun þeirra á áhrifum sínum á skólastarfið. 

Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru lagðar fram í því skyni: 

1. Hver er upplifun skólameistara á áhrifum sínum á skólastarf? 

2. Hverjar virðast helstu áherslur þeirra vera í starfinu? 

3. Hver eru viðhorf þeirra til álags í starfi og ágreiningsmála? 

4. Hver er upplifun kennara á áhrifum skólameistara á skólastarf? 

 

Rannsóknin var unnin með eigindlegri aðferðafræði sem verður rædd í næsta 

kafla. 
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3 Aðferðafræði 

Beitt var eigindlegri rannsóknaraðferð við þessa rannsókn þar sem markmiðið var 

að fá fram upplifanir skólameistara sem einstaklinga á starfi sínu. Sú aðferðafræði 

innan eigindlegra rannsókna, sem valin var, er fyrirbærafræði sem leggur áherslu á 

að rannsakendur reyni að skilja þýðingu atburða og samskipta venjulegs fólks við 

tilteknar aðstæður. Rannsakendur gera ekki ráð fyrir að þeir viti hvað hlutir þýða 

fyrir þátttakendur en þeir vilja öðlast innsýn í hugarheim þeirra til að skilja 

hvernig þeir upplifa atburði í daglegu lífi (Bogdan og Biklen, 2003). Í þessari 

rannsókn reynir því rannsakandi að túlka gögnin þannig að í raun sé verið að 

útskýra þau betur en setur ekki fram sínar skoðanir. 

Þessi aðferð er sveigjanleg og byggist oft á tíðum á ferli þar sem endapunktur 

rannsakanda er oft ekki ljós í upphafi heldur þarf að vinna með upplýsingar jafnt 

og þétt í gegnum heildarferlið. Þessar tegundir rannsókna eru ekki staðlaðar og er 

markmiðið að skilja umhverfið eins og viðmælendur skilja það. Rannsóknar-

aðferðirnar geta verið viðtöl, þátttaka á vettvangi og úrvinnsla úr opinberum eða 

persónulegum skjölum o.s.frv. Í eigindlegum rannsóknum er rannsakandinn eitt  

rannsóknartækið og lítur hann á fólk og aðstæður í heildrænu samhengi. Því er 

mikilvægt að hann nálgist rannsóknarverkefnið með opnum huga en séu um leið 

ljós eigin viðhorf (Bogdan og Biklen, 2003).  Í þessari rannsókn var notast við 

hálfskipulögð viðtöl  því markmið var að fá fram skilning viðmælenda á starfi 

sínu.  Í slíkum gagnvirkum viðtölum er hægt að fá fram hvað viðmælanda liggur 

mest á hjarta og fylgja frásögninni eftir með viðbótarspurningum um það efni. 

Slíkt skiptir miklu máli þegar rannsakandi er að öðlast innsýn í hugarheim 

viðmælenda. 

Í þessari rannsókn var fyrirbærið skólameistari sett fram sem tilviksrannsókn. 

Tilviksrannsókn er nákvæm athugun á ákveðnu tilviki sem er afmarkað í tíma eða 

rúmi. Tilvikið er oft sett í samhengi við eitthvað áþreifanlegt, félagslegt, sögulegt 

eða hagfræðilegt (Creswell, 1998). Tilvik geta til dæmis verið athöfn, viðfang (t.d. 

einstaklingur eða stofnun), skjal eða ákveðinn atburður (Bogdan og Biklen, 2003). 
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Hér eru þá skólameistararnir tilvikin og afmarkast þeir af sínum skólum og 

tímabilinu sem rannsóknin stóð yfir.  

3.1 Framkvæmd 

Viðtölin voru tekin á tímabilinu febrúar 2008 til febrúar 2009. Eitt skólameistara-

viðtal og viðtalið við framhaldsskólakennarann voru tekin eftir bankahrunið sem 

varð í október 2008 og getur verið að áhrifa þess gæti í svörum þeirra. 

3.2 Þátttakendur 

Skólameistararnir voru valdir eftir hentugleika, miðað var við höfuðborgarsvæði 

og að rannsakandi hefði ekki starfað hjá viðkomandi skólameistara. Einnig var 

hugað að kynjahlutfalli. Haft var samband við skólameistarana í gegnum 

tölvupóst og samþykktu allir þátttöku nema einn sem ekki svaraði og var þá 

fundinn annar í staðinn.  

Rætt var við fimm skólameistara. Þetta voru tvær konur og þrír karlar í framhalds-

skólum á höfuðborgarsvæðinu. Þessi kynjahlutföll endurspegla þó ekki raunveru-

leikann því karlar voru í kringum 70%  skólameistara í framhaldsskólum á Íslandi 

veturinn 2007-2008 (Hagstofa Íslands, 2009b). Þau voru öll á sextugsaldri og 

höfðu öll varið starfsævinni hingað til innan framhaldsskólans fyrir utan einn sem 

hafði unnið utan framhaldsskóla í nokkur ár.  

Tekið var hópviðtal, svonefndur rýnihópur, við þrjá framhaldsskólakennara og 

voru þeir valdir eftir hentugleika, þ.e. kennarar sem rannsakandi kannaðist við og 

höfðu töluverða kennslureynslu. Þeir höfðu einnig allir starfað hjá fleiri en einum 

skólameistara sem talið var gefa fjölbreyttari upplýsingar. Lítil skörun var á milli 

framhaldskólakennaranna og skólameistaranna þ.e. einungis tveir þeirra höfðu 

starfað saman og voru þeirra samskipti ekki rædd. 

Eitt djúpviðtal var tekið við framhaldsskólakennara og var hann valinn samkvæmt 

ábendingu frá samstarfsmanni hans, sem rannsakandi þekkti, en þessi 

framhaldsskólakennari hefur mikinn áhuga á stjórnun. Þessir fjórir kennarar voru 

allt konur á milli þrítugs og fertugs.  
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Þátttakendum var  heitið fullum trúnaði og um alla viðmælendur gildir að nöfn 

þeirra eru gervinöfn. Þegar talað er um ákveðna skóla þá fá þeir gervinöfn sem 

vísa í skólameistarann, dæmi Ingvarsskóli. 

3.3 Gagnaöflun 

Tekin voru hálfskipulögð viðtöl. Viðtölin fóru öll fram á vinnustað viðmælenda 

fyrir utan hópviðtalið sem var tekið heima hjá rannsakanda. Hvert viðtal tók 45-60 

mínútur nema hópviðtalið sem var í um 90 mínútur. Viðtölin voru hljóðrituð og 

afrituð orðrétt innan við viku eftir viðtalsdag. Samtals voru afritaðar vettvangs-

nótur um 140 blaðsíður. 

3.4 Greining 

Stuðst var við greiningaraðferð sem Kvale kallar fimm skref til greiningar: 

Þjöppun, flokkun, frásögn, túlkun, sértilfelli (Kvale, 1996). Viðtölin voru marg-

lesin yfir og hvert viðtal síðan endurritað þannig að efninu var þjappað saman 

með því að taka út það sem ekki átti við og áhugaverð atriði dregin fram. Að því 

loknu var efnið flokkað niður. Sum atriði voru ein í flokki og koma þá fram í sögu 

eða frásögn viðkomandi skólameistara. Flokkar sameiginlegra atriða eru ýmist í 

sögu skólameistaranna eða í sér kafla þar sem fjallað er um sameiginlegu atriðin. 

Kennaraviðtölin voru greind á sama hátt en þar var þó ekki reynt að setja 

rýnihópsviðtalið í frásagnarstíl heldur var það bara flokkað. Viðtölin voru svo 

túlkuð jafnóðum inni í textanum. 

3.5 Takmarkanir rannsóknar 

Í þessari rannsókn er einungis rætt við fimm skólameistara og því ekki hægt að 

alhæfa um íslenska skólameistara almennt enda markmiðið að veita innsýn og 

auka skilning á starfi þeirra. 

Fáar rannsóknir eru til á íslenskum skólameisturum og íslenska framhalds-

skólanum og takmarkar það umfjöllun í fræðilega kaflanum. Undirstrikar þetta 

mikilvægi rannsóknarinnar og þá nýju þekkingu sem hún færir. Erfitt var að 

styðjast við erlendar rannsóknir til samanburðar því að skólastigið og samfélagið 
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er sérstakt hér á landi og starf eins og þetta hlýtur alltaf að taka mið af því 

umhverfi sem það fer fram í. 

Rannsakandi var hér að rannsaka eigin vettvang sem fyrrverandi framhalds-

skólakennari en hann hafði aldrei unnið sem stjórnandi og var því ekki að 

rannsaka jafningja sína. Rúm fjögur ár voru frá því að rannsakandi vann í fram-

haldsskóla en þá hafði hann kennt í tvö og hálft ár. Veitti það vonandi heppilega 

fjarlægð. Það hefur kosti og galla að rannsaka eigin vettvang. Kostirnir eru þeir að 

rannsakandi veit hvernig stofnanirnar virka og þarf ekki að kynna sér það sér-

staklega. Það hjálpaði líka til við að velja þátttakendur. Vandinn er að erfitt getur 

reynst að skapa nægilega fjarlægð gagnvart rannsóknarefninu til að fá góða yfir-

sýn (Bogdan og Biklen, 1998) og að rannsakanda gæti ekki þótt mikilvægt að taka 

eitthvað fram sem honum finnst sjálfsagt að allir viti. Var vonast til að slíkar 

ambögur næðust burtu með því að láta aðra lesa yfir verkefnið.  

Í næstu þremur köflum verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og fjallað 

um þær. Þessir kaflar eru: Raddir skólameistara en þar er umfjöllun um 

skólameistarana sjálfa. Kaflinn Rauðir þræðir fjallar um sameiginleg atriði hjá 

skólameisturunum og samanburð á þeim. Þriðji hlutinn nefnist Raddir kennara og 

þar eru frásagnir kennaranna. 



„Ég sá þarna tækifæri til að hafa áhrif“   

 Innsýn í starf skólameistara í framhaldsskólum                                   Inga Hrund Gunnarsdóttir 

 

32 

 

4 Raddir skólameistara 

Hér verður fjallað um skólameistarana fimm sem tóku þátt í rannsókninni. Sagt er 

frá bakgrunni þeirra og fjallað um svör þeirra við spurningunum sem þeir svöruðu 

í viðtalinu. Eins og gerist í hálfskipulögðum viðtölum þá verða aðalatriðin 

mismunandi á milli skólameistara þó að grunnspurningar hafi verið þær sömu. Jón 

var sérstaklega spurður út í samskiptaþáttinn í stjórnun og því er það viðtal aðeins 

frábrugðið hinum. 

Þau voru spurð um menntun og fyrri störf, hvað varð til þess að þau byrjuðu í 

stjórnun, hvernig skipulagið væri í skólanum þeirra, kennararáðningar, námskrár, 

breytingar í rekstri framhaldsskóla, persónuleg áhrif, metnað fyrir hönd skólans, 

álag í starfi og ágreiningsmál. Þessar spurningar voru hugsaðar til að fá hugmynd 

um mun á milli skólanna t.d. varðandi skipulag og kennararáðningar því það eru 

þættir sem skólameistari ætti að geta haft áhrif á. Spurningum um námskrár og 

breytingar var bæði ætlað að veita innsýn í starfið og sýna viðhorf 

skólameistaranna til þessara hluta skólastarfsins. Svo voru lagðar fram spurningar 

þar sem leitað var eftir persónulegum áherslum viðkomandi. 

4.1 Snorri 

Snorri er með meistarapróf í sinni grein, kennsluréttindi og vettvangsnám í 

stjórnun. Hann hefur unnið við rannsóknir, kennslu og sérfræðistörf. 

Hann var ekki starfandi kennari þegar hann sótti um skólameistarastarfið og neitar 

því að nokkur hafi hvatt hann til að sækja um. Hann hafi verið í fínni vinnu áður 

en segir að þetta hafi bara komið upp og hann svo fengið starfið.  

4.1.1 Kennarar og skipulag 

Faglegir stjórnendur í Snorraskóla eru fagstjórar og sviðsstjórar. Sviðsstjórar eru 

ráðnir til 2 ára, fagstjórar til 3 ára, aðstoðarskólameistari og kennslustjóri til 4 ára 

og skólameistari til 5 ára. „Það er reynt að stíla inn á að það verði ekki alveg 

umskipti í öllu samtímis, að þekkingin svona rúlli áfram”. Þarna er Snorri kominn 
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með dæmi um skipulag sem hugar að varðveislu þekkingar hjá stjórnendum í 

skólanum. 

Fagstjórar skila verkaskiptingu innan kennslugreina inn til stjórnenda fyrir næstu 

önn og stjórnendurnir fara yfir hana:  

... það er reynt að láta kennslumagnið ekki fara yfir einhver eðlileg 

mörk þó að fólk sé í meira en 100% starfi. Maður reynir að hafa áhrif 

líka, það er enginn kennari sem er jafn góður í öllu. Sumir eru 

sérfræðingar í að kenna eldri bekkjum og aðrir byrjendum og jafnvel 

fólki sem hefur engan áhuga á efninu. Það er svona, að menn séu í því 

sem þeir eru bestir. 

... ég gríp ekki inn í nema að ég sjái að einhver vitleysa sé í gangi. 

Kem kannski með ábendingar, nota stundum niðurstöður úr 

nemendamati, ef ég sé kannski að kennarinn hentar ekki einhverri 

ákveðinni gerð af nemendum, þá kannski sting ég því að 

fagstjóranum. 
 

Stjórnendur fara sem sagt yfir kennsluskiptinguna í Snorraskóla og beita sínum 

áhrifum ef þeim finnst þess þurfa en í mörgum framhaldsskólum virðist ekki vera 

venja að búast við athugasemdum frá skólameistara eftir að fagstjórar hafa sett 

niður kennsluskiptinguna.  

Í lok hverrar annar er keyrður út árangur hvers einasta kennara í hverjum áfanga 

og allt skoðað sem er mjög afbrigðilegt, einhverjir mjög háir eða lágir og borið 

saman við árin á undan. Fagstjórar fara yfir þetta og gera tillögur að breytingum ef 

þarf. Þetta hefur t.d. leitt til þess að boðið hefur verið upp á aukatíma í einhverri 

námsgrein. Hér er Snorri að tala um aðgerð sem miðar að bættu skólastarfi, því 

reynt er að læra af því sem gengur illa og bæta ástandið, sérstaklega með hag 

nemenda í huga. 

Starfsmannaveltan í Snorraskóla er lítil og sama gildir um hina skólana í 

rannsókninni. Snorri sagði að endurnýjun í starfsliðinu væri byrjuð og fljótlega 

myndu margir hætta vegna aldurs.  

Snorri sagðist ekki hafa „misst fólk í bankana” í góðærinu og sagði alltaf hafa 

verið töluverða aðsókn í kennslu í framhaldsskólum og auðvelt að ráða fólk, 

einnig í stærðfræði og eðlisfræði sem eru greinar sem margir telja að erfitt sé að 

manna. 



„Ég sá þarna tækifæri til að hafa áhrif“   

 Innsýn í starf skólameistara í framhaldsskólum                                   Inga Hrund Gunnarsdóttir 

 

34 

 

Viðtalið við Snorra var tekið í febrúar 2008, tæpum átta mánuðum áður en hrunið 

varð og áður en gengisfallið varð í mars en fasteignamarkaðurinn var þó næstum 

frosinn á þessum tíma. Þá leist Snorra ekki á launamuninn á milli hins opinbera og 

einkageirans og áhugavert er að hann minnist á hina ókomnu kreppu: 

En nú er launamunur í opinbera geiranum á móti einkageiranum það 

mikill að annað hvort hækka menn dagvinnulaunin eða missa fólk í 

töluverðum mæli. Reyndar er spurning núna hvað gerist í kreppunni 

en þetta er orðinn hættulega mikill munur. 

 

Hann segir því bæði að það sé lítið mál að fá fólk til starfa en að menn séu ekki 

ánægðir með launin því þau séu svo miklu hærri í einkageiranum. Hann ræðir ekki 

hvort fjöldi umsækjenda hafi verið mikill eða ekki. Ef margir sækja um getur 

skólameistari valið úr og haft þannig áhrif á skólastarfið. Á sama tíma áttu skóla-

stjórar grunnskóla í töluverðum erfiðleikum með að fá réttindakennara til starfa. 

Snorraskóli er með virkt sjálfsmatskerfi og þar er meðal annars fylgst með líðan 

starfsfólks.  Notast er við niðurstöður kennslukannana og starfsmenn eru líka 

spurðir hvernig þeim líði í starfi. Snorri segir að þetta sé ekki bara til að hafa 

upplýsingar um þetta heldur séu niðurstöðurnar yfirfarnar og búnar til aðgerða-

áætlanir fyrir þau atriði sem bregðast þarf við. 

Skólinn er með árangurstengd laun þannig að bestu kennararnir fá hærri laun 

samkvæmt kerfi sem búið var til af samstarfsnefnd innan skólans. Í starfsmanna-

viðtölum kvarta kennarar helst undan aðstöðuleysi en húsnæðið er gamalt og 

þröngt. 

Svo bara eins og á flóknu heimili, þar sem 70 manns koma saman, þá 

er ýmislegt sem þarf að taka afstöðu til og útilokað að gera eitthvað 

sem þóknast öllum. Menn ræða sín persónulegu mál í þessum 

viðtölum, ...sum samtöl eru ljúf en önnur erfið eins og gengur. 

 

Það er því bæði í viðtölum og með kerfum eins og könnunum sem fylgst er með 

líðan starfsfólks. Snorri nefnir sérstaklega aðgerðaáætlanir og bendir það til þess 

að stjórnendur skólans láti mál ekki daga uppi heldur taki á þeim. 
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4.1.2 Námskrá framhaldsskóla 

Snorra líst vel á breytingar sem liggja fyrir á námskrá framhaldsskólanna en sagði: 

„En þessum tækifærum fylgja hættur og frelsið þýðir ekki endilega betri árangur, 

það skiptir öllu máli hvernig eftirlitið er, það á að vera mikið eftirlit með 

skólastarfi, faglegt eftirlit.” 

Snorri segir nýja fyrirkomulagið vonandi geta gert námið fjölbreyttara fyrir 

nemendur og aukið þannig áhuga þeirra. Hann telur þó flesta gleyma því sem þeir 

lærðu á 20 árum en þeir gleymi ekki vinnubrögðunum, þau gagnist áfram. Þetta 

sýnir að Snorri er reyndur maður sem býst ekki við að fólk muni hljóðfræði- og 

stærðfræðireglur í mörg ár heldur finnst honum góð vinnubrögð sitja lengi í fólki 

og væntanlega gera það hæfara í störfum sínum. Á sama tíma er hann talsmaður 

faglegs eftirlits en útskýrir ekki nánar hvernig þetta faglega eftirlit ætti að fara 

fram, hvort það eigi að hafa eftirlit með náminu með samræmdum prófum eða 

þeim starfsháttum sem viðhafðir eru í kennslu og stjórnun í hverjum skóla. 

4.1.3 Metnaður fyrir hönd skólans  

Snorri vill að allir geri sitt besta, bæði nemendur, skólinn og starfsfólkið sem 

fulltrúar skólans. 

... við gerum kröfu á nemendur að þeir geri sitt besta líka, að þeir leggi 

sig alla fram. Þetta er svona markmið, yfirmarkmið og maður veit að 

það er útilokað að gera sitt besta nema að manni líði vel á vinnustað. 

Það á við um nemendur og það á við um starfsfólkið, þannig að 

vinnuumhverfi, í víðri merkingu, það er bara lykilatriði að árangri. 

... ekki bara þægilegir stólar heldur allt vinnuumhverfið sem þýðir það 

að það skiptir ótrúlega miklu máli að það sé góður andi í stofnuninni. 

.... Þetta gengur bara út á það að umgangast fólk með virðingu og 

kurteisi að láta það finna þegar það gerir vel, hrósa því þegar það á 

við. Gera eitthvað óvænt fyrir starfsfólkið af og til, það eru þessi litlu 

atriði sem skipta máli. Og ef maður þarf að vera stífur og hafna ... 

hvort sem það er nemandi eða starfsmaður, ... að gera það þá þannig 

að viðkomandi fari ekki brotinn frá manni. 
 

Þarna kemur vel í ljós að Snorra er annt um líðan starfsfólksins og er meðvitaður 

um að líðan og ákveðnir ytri þættir eins og góð vinnuaðstaða hafa áhrif á árangur í 

starfi. 
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4.1.4 Áhrif skólameistara 

Snorri sagði að skólameistarinn, sem persóna, gæti haft áhrif á margan hátt, án 

þess að vera neinn einræðisherra. Ein af ástæðum þess að hann sóttist eftir starfinu 

var einmitt þetta tækifæri til að hafa áhrif. Þetta sé hægt með mannaráðningum, 

t.d. hverjir séu valdir í stjórnunarteymið, hvernig búið sé að starfsfólkinu, hvernig 

komið sé fram við nemendur og talað við foreldra. Dæmin sem hann nefnir, snúa 

helst að mannlegum samskiptum, fyrir utan aðbúnaðinn, en ekki skipulagi og 

námsleiðum og sýna að hann hefur samskiptin efst í huga. 

4.1.5 Álag 

Snorri segir að þetta sé mikið álagsstarf því að hann sé alltaf í starfinu, þó að hann 

sé í skilgreindu fríi. Endalaust áreiti og skólameistarinn er endapunkturinn. Skóla-

meistari þurfi að svara fyrir hverja uppákomu sem verður hjá nemendum. 

Maður þarf að svara fyrir allan skrattann sem manni kemur kannski 

ekkert við, eitthvað kemur upp á. Nemandi pissar úti í garði vestur í 

bæ og það er hringt í skólameistara. Einhver kastar rusli á gólfið í 

Kringlunni og það er hringt í skólameistara. Það er alveg endalaust 

svona, endalaust áreiti og það er útilokað að segja fyrirfram hvernig 

dagurinn verður, ....sumir hafa haldið þegar maður var að taka við, að 

fjármálin væru erfiðasti þátturinn, það vantaði alltaf peninga. Það 

vantar peninga, það er alveg rétt, skiptir máli að hafa reksturinn í lagi, 

...en álagið er í samskiptum.  

 

Honum finnast mannlegu samskiptin vera mesta álagið en ekki fjármálin þó að 

þau verði auðvitað að vera í lagi. 

Hann hittir stundum aðra skólameistara á óformlegan hátt og fær stuðning þaðan: 

„ ...við skólameistarar tölum heilmikið saman, við sko, við erum alls ekki 

einsleitur hópur sem stöndum saman í gegnum þykkt og þunnt en við tölum mikið 

saman og höfum svona stuðning af hvor öðrum.“ Hann sagði að sumir 

skólameistarar leituðu stundum til sálfræðings. 

Honum finnst þetta skemmtilegt starf þó að það sé erfitt. Hann finnur að það er 

meiri hætta á að brenna út í þessu starfi heldur en öðrum störfum sem hann hefur 

gegnt og hann passar að vera vakandi fyrir því. Hér gefur Snorri óvenju miklar 

upplýsingar um líðan stjórnandans. Hinir skólameistararnir nefna ekki að starfið 
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sé svo erfitt að gott sé að hafa stuðning og enginn annar minnist á sálfræðing en 

það að Snorri nefni þessa hluti bendir til þess að hann sé meðvitaður um hvernig 

álag getur haft slæm áhrif á fólk og að hann reyni að komast hjá þessum slæmu 

áhrifum. 

4.2  Gunnhildur 

Gunnhildur er með BA próf og lauk kennsluréttindanámi fljótlega eftir það. Hún 

kenndi sinn hvorn veturinn í öðrum skólum en eftir að hún lauk réttindanáminu 

hefur hún verið við sinn skóla. Fyrir skömmu lauk hún MA prófi í kennslufræði. 

Eftir 10 ár við kennslu var hún farin að sinna stjórnunarstörfum. Hún byrjaði sem 

töflumeistari og þegar staða kennslustjóra losnaði þá sótti hún um hana vegna 

hvatningar frá öðrum og vegna þess að hún var búin að sjá í gegnum 

töflumeistarastarfið út á hvað þetta gekk. Vegna forfalla fór hún beint úr 

kennslustjórastöðunni yfir í að leysa af aðstoðarskólameistara og nokkrum árum 

síðar var hún ráðin aðstoðarskólameistari við skólann. Hún er starfandi 

skólameistari vegna forfalla. 

4.2.1 Áhrif skólameistara 

Gunnhildur segir að skólameistarinn hafi áhrif á skólann með því fordæmi sem 

hann sýni t.d. hvernig hann vinnur og kemur fram. Fólk þurfi að upplifa 

skólameistarann sem sanngjarnan stjórnanda með framtíðarsýn og metnað fyrir 

skólann. Gunnhildur horfir þarna á skólameistarann sem leiðtoga. 

Hún segir það hafa óbein áhrif hvort litið sé á skólameistarann sem hluta af 

hópnum, t.d. hvort hann geti sest við hvaða borð sem er á kaffistofunni og taki 

þátt í félagslífi starfsfólks. Hún sest markvisst við mismunandi borð í kaffi-

stofunni þó að hún geri sér grein fyrir að umræðan breytist þegar skólameistarinn 

sest við borðið hjá kennurunum og að það minnki hvíldina fyrir suma. Auðvitað sé 

þægilegast fyrir hana að setjast hjá þeim sem hún kenndi með í gamla daga og 

þekkir best. Hún er meðvituð um að skólameistarinn er alltaf yfirmaður: „... þú 

verður aldrei alveg jafningi á meðan þú ert í þessari stöðu.”  
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Gunnhildur nefnir ekki hvaða óbeinu áhrif þetta séu sem verða ef skólameistarinn 

nær að vera hluti af hópnum en geta má sér til að þá verði starfsmenn fúsari til 

samvinnu við stjórnendur. 

4.2.2 Metnaður fyrir hönd skólans 

Henni finnst mikilvægt að starfsfólki líði vel og að það sé góður starfsandi í 

skólanum. Fólk eyðir miklum hluta ævinnar í vinnunni og því skiptir máli að líða 

vel þar. En hún vill líka hafa áhrif á að það sé verið að prófa nýja hluti og fólk sé 

lifandi í sínu starfi. Hún telur að fólki þyki vinnan skemmtilegri ef það er að gera 

hluti sem því finnst spennandi. Hún reynir að hvetja starfsfólk sitt áfram og minna 

það á að hversdagurinn skipti máli: 

... mér finnst áríðandi að fólk muni að hver dagur skiptir máli og ég 

hef lagt áherslu á það í upphafi beggja anna að fólk gleymi því ekki að 

hversdagurinn er lífið, ... þannig að við reynum að muna að það er 

hver dagur sem skiptir máli, það sé ekki verið að bíða eftir næsta fríi 

eða næsta, heldur líður lífið á þessum hversdagslegu dögum og ég 

held að það skipti máli að við gleymum því ekki. 

 

Þarna er Gunnhildur að hugsa um líðan fólks í vinnunni, vinnan verður að vera 

áhugaverð og fólki verður að líða vel í vinnunni þar sem stórum hluta dagsins er 

eytt þar. 

4.2.3 Námskráin 

Hvað varðar námskrá framhaldsskóla þá finnst henni kerfið við sinn skóla að 

mörgu leyti vel heppnað. Hún hefði samt viljað að nemendur hefðu meira frelsi til 

námsvals og vonar að það breytist í náinni framtíð með breytingum á Aðal-

námskrá. Hana langar að nemendur og kennarar geti gert meiri tilraunir í námi og 

boðið verði upp á meira verkefnamiðað nám. Kennarar hafi núna lítið svigrúm til 

að þróa námskeið því að til að fá góð laun þá reynir fólk að vinna mikla yfirvinnu. 

Þetta hefti nýjungar og framþróun. Þó séu gerðar tilraunir með verkefnamiðuð 

námskeið í skólanum en það kostar mikla vinnu sem skólinn getur aldrei alveg 

borgað kennaranum. Gunnhildur sýnir þarna mikinn faglegan metnað fyrir hönd 

skólans og áhuga á nýjungum í skólastarfi. 
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4.2.4 Breytt umhverfi framhaldsskóla 

Aðspurð um breytingar á starfi skólameistara síðustu árin þá segir hún að 

breytingarnar séu mjög miklar. Skólameistarinn er ekki lengur einn á toppnum 

heldur sé meiri valddreifing. Nú séu í skólunum ólögráða nemendur og komin eru 

ný stjórnsýslu- og upplýsingalög. Skólinn hafi meira sjálfræði og það er gott. 

Nemendur og foreldrar séu líka meðvitaðri um rétt sinn. Það sé jákvætt en breyti 

starfinu.  

Gunnhildur virðist því líta þessar breytingar jákvæðum augum en það að hún 

nefni sérstaklega að nemendur og foreldrar séu meðvitaðri um rétt sinn virðist 

benda til að þeir séu farnir að gera aðrar kröfur en áður og valda stjórnendum 

meiri vinnu með því. 

4.2.5 Álag 

Hún finnur fyrir álagi í starfi. Það sé sveiflukennt eftir tímabilum en starfið fari 

aldrei frá henni. Henni finnst þetta skemmtilegt starf og leiðist aldrei því vinnu-

dagarnir séu fljótir að líða. „Ekki gæti ég verið í starfi þar sem ég væri að bíða 

eftir klukkunni.” 

Hún hugsar stundum til þess að fara að kenna aftur en sagði kennarastarfið og 

stjórnunina hafa hvort sína kosti og galla. Sem skólameistari er hún oft með 

hugann við starfið um helgar en það sé ekki þessi tímafreki undirbúningur eins og 

fyrir kennsluna. Hún sagði: „Maður er ekki með stressið á sunnudagskvöldum yfir 

fyrstu kennslustund daginn eftir en maður er kannski með stress út af einhverju 

öðru.“ Hjá skólameistara byrjar dagurinn á að ræða við samstjórnendur og 

dagurinn sé meiri flétta heldur en hjá kennaranum sem fylgir ákveðinni stundaskrá 

og þarf alltaf að standa skil á öllu þegar hver ný kennslustund hefst. 

Þarna opnar hún sig svolítið því það mætti halda að manneskja með alla þessa 

reynslu af kennslu og stjórnun væri búin að finna leiðir til að höndla streitu á 

báðum sviðum. Einnig er athyglisvert að hún gæti hugsað sér að fara aftur að 

kenna. 
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4.3 Ingvar 

Ingvar fór að kenna strax eftir stúdentspróf og ákvað þá að kennsla yrði sinn 

starfsvettvangur. Hann tók svo BA próf, kennsluréttindi, diplómanám í stjórnun og 

hefur nýlega lokið MA prófi í stjórnun. 

Hann hefur starfað í grunnskólum og fleiri en einum framhaldsskóla. Hann hefur 

verið áfangastjóri, aðstoðarskólameistari og skólameistari. 

Um það hvernig hann varð skólameistari sagði Ingvar að þetta hafi verið eitthvað 

sem þróaðist fyrst og fremst því að hann hefði áhuga á því hvernig heildarmynd 

skóla lítur út og hann hafi smám saman farið að skipta sér af því, tekið að sér fleiri 

verkefni og ábyrgð og líkað það vel, „en það þróaðist bara svona og áður en ég 

vissi af var ég orðinn skólameistari hérna”. Hann byrjaði í skólanum sem áfanga-

stjóri en skömmu síðar hætti aðstoðarskólameistarinn og þá leysti Ingvar hann af 

og fór í það starf. Svo veikist skólameistari og þá fór hann að leysa hann af 

samkvæmt lögum. Hann segir það ekki hafa verið markvisst hjá sér eða persónu-

legt markmið að verða skólameistari. Hann hafi skynjað að hann hefði traust sem 

þurfti í starfið þó að starfinu hafi fylgt fullt af hlutum sem hann vissi hvorki haus 

né sporð á. Hann sé því stöðugt að mennta sig faglega og persónulega til að bæta 

sig. 

4.3.1 Kennarar og skipulag 

Skipting áfanga er í höndum kennslustjóra. Það hafa komið upp erfiðleikar en það 

er ástunduð valddreifing í skólanum og kennslustjórunum sé treyst fyrir þessu eins 

og Ingvar segir: „... kúltúrinn verður að byggjast á þessu trausti, ef kúltúrinn 

byggðist á eftirlitinu þá verður ekki góð stofnun”. Skiptingin sé líka misjöfn eftir 

því hve margir kennarar eru um hverja grein og ef ekki er kvartað eða niðurstöður 

kennslukannana koma ekki undarlega út þá skipta stjórnendur sér ekki af 

verkaskiptingunni. 

Kennslustjórar eru einnig yfirmenn fagstjóra og það eru ekki reglur um setningu 

fagstjóra. Ingvar segir að í einhverjum tilvikum hafi vantað upp á þann skilning að 

þetta sé ekki embætti til eignar en kennslustjóri hvers sviðs á að sjá um þessi mál. 
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Þessi mikla ábyrgð kennslustjóra er dæmi um valddreifinguna sem er í Ingvars-

skóla og leggur hann mikla áherslu á að treysta sínu samstarfsfólki fyrir verkum. 

Um líðan kennara þá sagðist Ingvar ekki nota neina sérstaka aðferð við að fylgjast 

með henni. Starfsþróunarsamtölin séu eitt tæki til þess en mikilvægast sé að vera 

aðgengilegur:  

Og senda þau skilaboð að þú mátt koma og þú mátt tala við mig, ... 

stjórnendur verða að vera tilbúnir til þess að hlusta og ekki bara hlusta 

á hérna, hversu vel gengur heldur líka ef fólk er ósátt. 

... ég bara er að ljá því eyra. ... Þannig að þetta er held ég mikilvægasta 

tækið og það hefur verið frá upphafi þessa skóla, talað um þessa „open 

door policy” ... Það er ekki bara fýsískt að vera með opnar dyr, maður 

þarf að geta horfið frá þeim verkefnum sem maður er að sinna til þess 

að sinna fólki. Og ekki bara inni á skrifstofunni, maður þarf að vera 

nokkuð opinn og aðgengilegur, ef stjórnandinn er sjálfur niðurdreginn 

eða í einhverri vanlíðan, þá smitar það. Ef, sérstaklega þegar mikið er 

að gerast, í upphafi annar þegar allir eru stressaðir, þá verð ég að vera 

brattur og hress. 

 

Hér kemur í ljós að Ingvar leggur mikið upp úr að sinna sínu starfsfólki. Það má 

segja að það sé verðmætt að geta haft aðgang að sínum yfirmanni hvenær sem er 

en koma ekki að lokuðum dyrum. Skólameistarar hafa í mörg horn að líta og 

væntanlega er erfitt að byrja á sama verkefninu aftur og aftur ef starfsfólk þarf 

mikið að tala við skólameistarann einhvern daginn. 

Aðeins einn skólameistari í þessari rannsókn, Jón, sagðist hafa „misst kennara í 

bankana” en Ingvar, sem talað var við fyrir hrun, sagðist ekki hafa misst neinn en 

það væri erfitt að ráða menn í ákveðnar iðngreinar því þessir menn fái miklu hærri 

laun á almennum markaði en hægt sé að fá í kennslunni. „Að vísu kemur á móti 

vinnutími, sumarfrí og annað, gera þetta fýsilegt á móti en samt sem áður eru 

launin umtalsvert hærri við að starfa við iðnina.” 

Þetta var eina dæmið í rannsókninni um erfiðleika við mannaráðningar. 

4.3.2 Samskiptamál 

Ef eitthvað kemur upp á milli nemenda og kennara þá reynir Ingvar að fá fram 

hliðar beggja aðila. Honum finnst kennarar „eigi auðvitað skýlausan rétt að vita 

það ef nemandi kvartar yfir þeim“.  Það er skýrt að kennarinn er verkstjórinn og 



„Ég sá þarna tækifæri til að hafa áhrif“   

 Innsýn í starf skólameistara í framhaldsskólum                                   Inga Hrund Gunnarsdóttir 

 

42 

 

honum er treyst til þess og vegur þyngra í svona málum. Ingvar segir kennarana 

oftast tilbúna að skoða sjónarmið nemenda og leysa mál sem koma upp. 

Það er mjög mikilvægt þetta samtal nemenda og kennara ef það kemur 

eitthvað upp eða þú ert í vandræðum með nemendur, það er einhver að 

ögra þér og þú ert að, kominn í frústrasjón yfir hvernig nemandinn 

lætur, þá ræðir þú við hann einslega, bara spyrð hann, hvað er í gangi 

og eigum við ekki að... og þetta gera kennarar sem eru sínu starfi 

vaxnir. 

 

Ingvar hefur séð kennara lenda í vandræðum með bekk og þá er reynt að grípa inn 

í slík mál eins fljótt og hægt er. Hann segir þetta oftast hafa endað vel og man 

sérstaklega eftir einum kennara sem kom betur út eftir að hafa lent í svona krísu. 

Ingvar hefur ekki þurft að segja upp kennara en hefur nokkrum sinnum ekki 

endurráðið kennara. 

Ingvar segir þarna að kennari eigi að ræða við nemendur sem eru að ögra 

honum og það geri þeir sem séu starfi sínu vaxnir. Það er þó ekki víst að allir sjái 

þessa lausn og þá þarf stjórnandi að benda á þessa leið og aðrar til sátta.  

4.3.3 Áhrif skólameistara 

Ingvar telur persónu skólameistarans hafa mikil áhrif á skólastarfið og hann hefur 

oft velt þessu fyrir sér. Hans skoðanir og sjónarmið séu hluti af skólamenningunni. 

Hann segir mikilvægt að vera heill í samskiptum við fólk. Fólk þurfi að vita hvar 

það hefur hann og hann þurfi að sýna gott fordæmi. 

... sko hroki og svona, það er það versta sem hægt er að sýna í svona 

starfi, eitthvað „hér er það ég sem ræð, þú skalt ekki voga þér að“. Ég 

meina það er akkúrat það sem er vandmeðfarið og sérstaklega þegar 

fólk er lengi í stöðum sem veita þeim hvað eigum við að segja, völd, 

en ég vil meina að stjórnun hafi ekkert með völd að gera. 

 

 Þó að skólameistari sé æðsti yfirmaður skóla þá segist Ingvar ekki vilja tala um 

völd. Honum virðist vera sérstaklega illa við það orð, enda verður honum tíðrætt 

um að hann ástundi valddreifingu.  
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4.3.4 Metnaður fyrir hönd skólans 

Ingvar segir sinn helsta metnað að þetta sé skóli fyrir alla og á þá við fatlaða líka. 

Það ríki umburðarlyndi, jafnræði og náungakærleikur í skólanum. Hann segir 

starfsbrautina við skólann gríðarlega vel heppnaða og það hafi góð áhrif á aðra 

nemendur í skólanum að upplifa samskipti við nemendur af starfsbrautinni. 

Honum finnst gott að blanda saman bóknámi, iðnnámi og starfsbrautum: 

Ég er ekki í neinum vafa með það en ... það eru ansi háleit markmið að 

blanda þessu saman og það er ekkert einfalt. Þá erum við líka að skoða 

hver eru markmiðin með menntun unglinga milli 16-20 ára? Þau eru 

ansi mörg. Það má segja að ef við ætlum að búa til einstaklinga sem 

eru sérhæfðir ... þá eru hérna menntaskólar ... þeir sinna ágætlega því 

hlutverki, búa til menntamenn. ... ég tel að það sé vanræktur sá 

mannlegi eiginleiki og þroski sem fólk fær af því að umgangast 

fjölbreyttan hóp samborgara. 

 

Þarna er Ingvar kannski búinn að segja að hann vilji fjölbreyttara skólastarf heldur 

en það sem miðar bara að mælanlegum árangri úr námi. Hann leggur mikið upp úr 

þessari mannrækt sem ekki er hægt að skrifa niður í námskrá. Hann sagði reyndar 

ekki frá því hvernig nemendur blandist saman en út frá orðum hans má telja að 

það sé samgangur á milli nemenda á hefðbundnum brautum og starfsbrautum. 

4.3.5 Breytt umhverfi framhaldsskóla 

Ingvar segir nýskipan í ríkisrekstri sem hófst upp úr 1995 hafa sett meiri ábyrgð á 

forstöðumenn. Meiri ábyrgð, öll fjármálaumsýsla og allt skipulagið tekið frá 

ráðuneyti og sett yfir á viðkomandi stofnun. Síðustu breytingarnar voru launa-

málin og stofnanasamningar um laun. Þetta geri það að verkum að í skólum fer 

meiri tími í umsýslu, sem hefur lítið með menntamál að gera en skólameistari þarf 

að skipuleggja starfið þannig að eðli stofnunarinnar verði ekki útundan. 

Ingvarsskóli er frekar ungur og hann segir það gefa þeim forskot í skipulags-

málum. Skólinn sé þó að ná jafnvægi og það megi ekki sofna á verðinum, það þarf 

að fara að skoða marga þætti t.d. nemendafjölda en skólinn er mjög fjölmennur. 

Þarna bendir Ingvar á að starf skólameistara snýst ekki nema að hluta um 

menntamál. Það er reyndar á valdi hvers skólameistara hvernig hann skipuleggur 

starf sitt og Ingvar kýs að dreifa verkum til millistjórnenda og fjármálastjóra. 
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4.3.6 Álag 

Ingvar segist ekki almennilega hafa gert sér grein fyrir álaginu sem á honum 

hvíldi fyrr en hann fór í námsleyfi og varð allt í einu laus við allt áreiti.  Hann 

talar um mikið áreiti, mörg erindi, hann þurfi að bregðast við uppákomum, 

slökkva elda og jafnframt þurfi hann að vera á svölunum og hafa yfirsýn og huga 

að framtíðinni. En þetta sé líka gefandi starf, öll samskipti séu gefandi. Hann væri 

ekki í þessu ef þetta væri bara álag.  

4.4 Selma 

Selma er með BA próf, kennsluréttindi og meistarapróf í stjórnun sem hún fór í 

eftir að hafa verið skólameistari um hríð. Hún fór í meistaranámið til að hafa fræði 

og rannsóknartæki til stuðnings þróunarstarfs í skólanum sínum. Hún hefur verið 

allan starfsaldur sinn í þessum skóla. Hún varð fljótlega aðstoðarskólameistari og 

svo fastráðinn skólameistari eftir um 10 ára starf við skólann en þá hafði hún leyst 

fyrri skólameistara af í 2 ár vegna veikinda hans. 

Eftir að hafa kennt í um 5 ár var starf aðstoðarskólameistara laust við skólann og 

hún sótti um. Selmu fannst spennandi að geta séð skólastarfið í víðara samhengi: 

„Sjá eitthvað meira en það sem gerist í kennslustofunni“. Einnig fékk hún 

hvatningu frá samstarfskennurum sínum en fyrst var hún ekkert að hugsa um að 

sækja um. 

4.4.1 Áhrif skólameistara 

Selma segir að skólameistarinn geti haft gríðarlega mikil persónuleg áhrif: „Hann 

getur haft öll þau áhrif sem hann vill.” Skólameistarinn gerir samt ekkert einn, 

hann þurfi að hafa starfsfólkið með sér og það sé oft flókið. Hann þarf líka að sjá 

til þess að starfsfólkinu finnist það og starf þess vera metið að verðleikum og 

tilgangur sé í því sem unnið er að. Henni finnst best að fá fólk með sér í litla 

vinnuhópa og var stórt átaksverkefni unnið þannig. 

Hún reynir að skapa jákvætt andrúmsloft í skólanum með því að brjóta upp skóla-

starfið með uppákomum. Haldnar eru skemmtanir, námskeið og farið í ferðir svo 

að starfsfólkið upplifi sig sem hluta af einhverri heild: 
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Og það skynji það að ég eða stofnunin eða skólinn hafi áhuga á að því 

líði vel. ... En ég skal alveg viðurkenna það að þetta er mjög flókið ..., 

það er aldrei hægt að koma í veg fyrir það að það sé ekki einhvers 

staðar einhver óánægður eða að einhverjum líði illa. Það því miður 

gerist. En ég held að ef maður reynir að vera meðvitaður um þetta og 

stýri meðvitað í þessa átt að þá sé hægt að áorka heilmiklu. 

 

Selma er meðvituð um að starfsfólk þarf að vera með í stórum ákvörðunum og 

verkefnum og henni finnst líka mikilvægt að starfsfólkið skemmti sér saman. Þetta 

er hún sennilega að nota til að þjappa starfsfólkinu saman í eina heild sem vinnur 

saman. Hún virðist líka vera vakandi fyrir óánægju en kemur ekki með dæmi um 

viðbrögð sín við slíku. 

4.4.2 Kennarar og skipulag 

Í skóla Selmu hefur verið sú yfirlýsta stefna að kennarar eigi enga áfanga og að 

kennarar eigi að skipta reglulega um áfanga. Sumir kennarar hafa þó kannski 

sérhæft sig í einhverju námskeiði eða koma inn með einhverja sérhæfingu á 

ákveðnu sviði og kenna þá áfanga á því sérsviði. Þetta séu dæmi um utan-

aðkomandi áhrif sem valda því að menn eignist áfanga. Fagstjórar eiga að ráða 

þessu og aðstoðarskólameistari á að hafa eftirlit. Á tveggja ára fresti eru allar 

fagstjórastöður auglýstar. Það er samt nokkuð um að menn sitji tvö tímabil. 

Kennarar í deildinni koma sér saman um hver sækir um þannig að oftast er bara 

ein umsókn.  

Þetta virðist vera mjög gott skipulag en í rannsókninni var ekki sannreynt hvort 

farið væri eftir þessu t.d. hvort einhver sæti þriðja tímabilið sem fagstjóri eða 

hvort kennarar væru ánægðir með skiptingu áfanga. En samkvæmt því sem Selma 

hefur sagt áður þá tóku kennarar þátt í að semja reglur sem þessar og þar með 

búnir að leggja blessun sína yfir þær. 

Selma segir kennarahópinn farinn að yngjast en allt of stór hluti kennara sé orðinn 

mjög fullorðinn og síðustu ár hafi 1-2 kennarar á ári hætt vegna aldurs og oft 

þannig að viðkomandi hafi verið í veikindaleyfi á undan. Þetta er svipað og aðrir 

skólameistarar í rannsókninni segja. 
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Starfsmenn hafa ekki hætt störfum til að fara í betur launuð störf utan mennta-

geirans en Selma hefur skynjað pirring í fólki þegar það ræðir um að fólk í banka-

geiranum sé á svimandi launum og séu kannski að fara til útlanda á vegum 

vinnunnar. Henni finnst kennaralaunin of lág og þessi andi sem ríkti í þjóðfélaginu 

væri bara til að gera kennara óánægðari með launin sín. Þarna reyni á stjórnendur 

að róa fólk og halda í fólk þó að þeir geti ekki boðið hærri laun. Með 

stofnanasamningum sem gerðir voru árið 2000 sé þó sveigjanleiki upp á 3-5% en 

hann hafi ekki gert gæfumuninn. Hún talar ekki um hvernig hún fer að því að tala 

um fyrir fólki sem er óánægt með launin sín en það er greinilegt að henni finnst 

skorta fé til að borga hærri laun. 

4.4.3 Breytt umhverfi framhaldsskóla 

Selmu finnst breytingarnar í rekstrarumhverfinu hafa verið gríðarlegar. Þegar hún 

byrjaði sem skólameistari voru t.d. öll fjármál í ráðuneytinu en nú hefur allur 

rekstrarþátturinn verið fluttur frá ríkinu til skólanna. Þetta sé skilvirkari leið og 

með þessu verða stjórnendur meðvitaðri og upplýstari um stöðu mála. Ábyrgðin 

hafi líka flust inn í skólana. Á sama tíma hafi verið mikið aðhald og niðurskurður í 

fjárveitingum. 

Nú fari líka um 95% af hverjum árgangi í framhaldsskóla en fyrir örfáum árum 

hafi 60-70% árgangs farið í framhaldsskóla. Einnig eru nú fatlaðir nemendur í 

skólanum í sérdeildum og almennar brautir fyrir nema sem eru að efla sig 

námslega til að fara á hefðbundnar brautir. Þetta hafi allt verið sett inn í skólana 

og engin námskrá fylgt frá ráðuneytinu þannig að hver skóli þurfti að ákveða fyrir 

sig hvernig hann vann úr þessu. Selma segir að þeim hafi tekist nokkuð vel til með 

fötluðu nemendurna í sínum skóla en erfiðara sé að finna leiðir fyrir nemendur á 

almennum brautum og þá sem eiga við mikla námserfiðleika að stríða t.d. með 

lesblindu eða ofvirkni. Þarna skortir skólana færni til að ráða við þetta verkefni. 

Um 20% nemenda þurfi nú einhvern stuðning eða sérþjónustu innan skólanna. 

Þau þurfa auðvitað mismikið en Selmu finnst lítill skilningur vera á þessu hjá 

ráðuneytinu og þessir nemendur rekist ekki í venjulegum bekkjum eins og nemar 

til stúdentsprófs.  
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Í viðtalinu nefndi Selma ýmis verkefni sem hún hafi sett í gang á undanförnum 

árum. Þau verkefni snúast um að bæta skólastarfið en eru ekki endilega lausnir á 

vandamálum sem voru til staðar. Hér segir Selma frá vandamáli, nemendum sem 

rekast ekki í bekkjum, en hún talar ekki um hvernig hún ætlar að leysa þetta 

vandamál og er að því virðist að bíða eftir aðgerðum frá menntamálaráðuneytinu. 

4.4.4 Álag 

Selmu finnst álagið vera mismikið því skólastarf sé sveiflukennt. Það er alltaf 

mikið að gera í byrjun hverrar annar og sérstaklega mikið álag fyrir vorönnina því 

þá þurfi að nota jólafríið til að endurskipuleggja. Svo koma uppgjör og skýrslur á 

ýmsum tímum. Hún vinnur langan vinnudag og er sjaldan komin heim fyrir 

klukkan sjö á kvöldin. Hún hefur dregið úr laugardagsvinnunni og reynir að vinna 

ekki á sunnudögum.  

Vegna stærðar skólans inniheldur hann þverskurð af þjóðfélaginu og hlutir gerast 

þarna eins og úti í þjóðfélaginu; nemendur og kennarar veikjast og jafnvel deyja, 

glíma við vímuefnavandamál og geðsjúkdóma:  

Þannig að ég held að fólk geri sér ekki grein fyrir því, þetta eru 

unglingar og það er ekkert að hjá þeim, er það? Það er bara alveg 

rosalega mikið að hjá þeim mörgum, því miður. Og auðvitað skapar 

þetta manni áhyggjur og maður er í sambandi við foreldra og það er 

verið að reyna að komast til móts við þessa einstaklinga eins og við 

lifandi getum og þetta eru mikil mannleg samskipti. 

Og því miður er það nú oft þannig með þetta unga fólk okkar að það 

er mjög meðvitað um réttindi sín en lítið meðvitað um skyldurnar. Og 

þetta skapar oft ákveðin vandamál. 
 

Eins og Gunnhildur talar Selma hér um að nemendur séu meðvitaðir um rétt sinn. 

Gruna má að þessi meðvitund komi út í auknum kvörtunum til skólameistara t.d. 

undan kennurum og vinnuálagi.  

Selma er eini skólameistarinn sem talar um svona gríðarlega langan vinnutíma. 

Svona mikið vinnuálag fer varla vel með fólk og fjölskyldur þess. Það má velta 

því fyrir sér hvort  hún sé með of mikið á sinni könnu en það eru einmitt frekar 

margir millistjórnendur sem starfa við skólann og ættu að geta sinnt ýmsum 

verkefnum. Hún kemur svo með gott dæmi um andlegt álag sem kemur til út af 
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miklum fjölda nemenda í skólanum þar sem fleiri tilfelli vandamála koma með 

meiri fjölda nemenda. 

4.5 Jón 

Viðtalið við Jón er frábrugðið hinum viðtölunum á tvo vegu. Í fyrsta lagi var það 

eina viðtalið sem var tekið eftir bankahrunið 2008 og í öðru lagi var meginþema 

viðtalsins samskipti og ágreiningsmál en minna rætt um verkaskiptingu og slíka 

þætti. 

Jón er með doktorspróf í raungreinum. Eftir að hann lauk námi var staðan þannig 

á vinnumarkaðnum að hann átti erfitt með að fá vinnu í sínu fagi. Hann ákvað því 

að prófa að kenna einn vetur og líkaði svo vel að það hefur orðið hans ævistarf. 

Hann hefur alltaf starfað við sama skólann. Hann fór aldrei í kennsluréttindanám 

en fékk kennsluréttindi síðar út á doktorsprófið og kennslureynsluna. 

Eftir að hafa kennt um hríð fór Jón að koma að skipulagsbreytingum í skólanum 

og varð síðar deildarstjóri. Þetta þróaðist svo þannig að hann varð aðstoðarskóla-

meistari eftir um 10 ára kennslustarf og svo skólameistari nú fyrir stuttu. 

4.5.1 Starfsandinn 

Jón er mjög ánægður með starfsandann í skólanum. Aðalástæða þess hversu mikið 

hefur teygst úr þessum eina vetri sem hann ætlaði að prófa í kennslunni var 

einmitt hversu gott honum þótti að vera þarna: „... fólk talar um það að þetta sé 

notalegur vinnustaður og mér hefur alla tíð fundist það.“ Það er helst þegar 

nálgast lok kennslunnar og prófatímabilið er að hefjast að það verður vart við 

þreytu og spennu hjá starfsfólkinu. Eitthvað getur orðið um að menn rífist á þessu 

tímabili og greinir kannski á við samningu prófa. Þetta með að prófatímabilið gæti 

verið erfitt kom líka fram í viðtölunum við hina skólameistarana. 

4.5.2 Samskipti og stjórnun  

Í stjórnunarhlutverkinu finnst honum mannlegi þátturinn reyna mest á, það sé 

alltaf hægt að bjarga þessu efnislega og á hann þá við búnað og annað sem hægt er 

að laga, skiptast á að nota eða kaupa.  Honum finnst mikilvægt að hafa góða 
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samskiptafærni þegar upp koma vandamál milli kennara og nemanda eða 

nemendahóps: 

Mannlegi þátturinn er miklu erfiðari en allt annað. Allt þetta svona 

efnislega, það er alltaf hægt að bjarga því einhvern veginn en þegar 

kemur eitthvað upp, bara sem dæmi, það kemur upp samskiptavanda-

mál milli kennara og bekkjar, og þegar þarf að taka á svona hlutum þá 

reynir mikið á. 
 

Snorri sagði líka að álagið væri í samskiptunum en ekki fjármálunum. Kannski 

liggur munurinn í því að engum líður illa andlega þó að stóllinn hans sé slitinn eða 

myndvarpinn bilaður. 

Jónsskóli er með ákveðið vinnulag vegna ágreiningsmála sem koma upp á milli 

nemenda og kennara. Málið fer fyrst á borð umsjónarkennarana, svo aðstoðar-

skólameistara og að lokum til skólameistara ef þarf. Jón segist reyna að finna út 

hvar vandamálið liggi:  

Þá reynir maður að finna út hvað er að, er kennarinn ómögulegur? Eða 

nemendurnir? Eða er það eitthvað annað ? Ég segi oft dæmið að þú 

getur verið með dásamlega stelpu og yndislegan strák en þau yrðu 

hörmulegt par. 

Hann sagði að hann skoðaði hvert tilvik fyrir sig og mæti það. Ef þetta væri 

bundið við nokkra einstaklinga í bekknum eins og oft er, þá spyrði hann aðra 

kennara sem eru að kenna þeim líka og sagði oftast duga að ræða einslega við 

þessa nemendur. Þarna er Jón kominn með dæmi um mikilvægi samtalsins því 

hugsanlega nægir mörgum deiluaðilum að það sé bara hlustað á sjónarmið þess. 

Jón segir samskipti stjórnenda við kennara meira á könnu aðstoðarskólameistara. 

Hann segir lítið um leiðindi á milli kennara en kom aðspurður með tvö dæmi: 

Þá vildi sá, sem svona varð fyrir eineltinu, hann vildi ekki að ég gerði 

neitt í málinu. Ég hlustaði nú ekki beint á það heldur kallaði hann til 

mín og spjallaði við hann. Honum leið greinilega illa. Svo fékk ég 

annan starfsmann til að spjalla við hinn til að finna út hvort eitthvað 

væri að. Enda kom það í ljós að það var allt í rusli í fjölskyldulífi 

beggja. Þá náttúrulega, þessu fólki leið ekki vel og það eru, þá 

náttúrlega tekur fólk þetta með sér á vinnustaðinn. Í dag er ástandið 

betra og þeir vinna vel saman og allt í þessu fína, ætli ástandið heima 

hafi ekki lagast. Maður svona reynir að, ef manni finnst eitthvað vera 

að, að spjalla við viðkomandi. 
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Hér nefnir Jón ekki hvort hann eða aðrir stjórnendur hafi farið út í einhverjar 

aðgerðir til að laga samskipti þessara tveggja kennara en með þessum samtölum 

náðist að minnsta kosti að komast að hluta vandans. 

Seinna dæmið snýst meira um faglegan ágreining: 

... það eru stundum nokkrir kennarar að kenna sama námsefnið, til 

dæmis í stærðfræði og þá hefur kannski einhver kennari skautað ansi 

létt yfir einhvern ákveðinn hluta en annar lagt mikla áherslu á hann. 

Svo á að semja verkefni [innsk. próf] upp úr þessu og þá kemur upp 

ágreiningur og sá sem skautaði létt yfir þetta finnst svolítið erfitt að 

viðurkenna að hann hafi gert það og vill þess vegna forðast að lögð sé 

áhersla á þetta. Ég nefni bara dæmi úr stærðfræðinni því ég kenndi 

hana í mörg ár.  Þá koma stundum upp svona hlutir og ég er viss um 

að þetta er svona líka í öðrum deildum og maður finnur stundum að 

það er svona smá pirringur í kennurunum.  
 

Þetta er gott dæmi um hlut sem stjórnendur hafa skipt sér af því að kennararnir 

hafa ekki komið sér upp verklaginu sjálfir. 

Stjórnendur í Jónsskóla hafa undanfarin ár reynt að stuðla að meiri samvinnu 

kennara og hér er annað dæmi um að stjórnendur í skólanum reyna að stuðla að 

ákveðnu verklagi: 

... fólk er hvatt til þess, þegar við höfum verið að gera kannanir hér 

innanhúss þá hefur fólk svolítið kvartað yfir því að samvinna sé ekki 

mikil og, ég kem ekki beint að því nema að hvetja fólk til að vinna 

saman. Til dæmis bara eins og próf, prófayfirferð, þá viljum við að 

kennarar sem kenna sama áfangann að þeir fari þvert yfir prófin 

þannig að þetta verði samvinna en ekki að hver og einn sitji í sínu 

horni með sinn bunka. Það eru ýmsir svona þættir sem við blöndum 

okkur inn í og ætlumst til að kennarar vinni saman. Þetta hefur verið 

svona í stærðfræðinni í mörg ár en hefur gengið erfiðara í öðrum 

greinum. Rökin voru þau að menn sögðu „ég er búinn að kenna á 

ákveðinn hátt, þá vil ég fara yfir prófin í samræmi við það,” sem 

náttúrulega okkur fannst ekki eðlilegt. Þannig að við erum búin svona 

að reyna að pressa á kennara að gera þetta í öllum greinum og það eru 

langflestir sem gera þetta núna. 
 

Jón hefur starfað lengi við skólann og þekkir kennarana mjög vel. Hann reynir að 

fylgjast með nýjum kennurum með því að spyrja reyndari kennara í faginu eða 

jafnvel nemendur ef hann er í samskiptum við þá. 

Hann sagðist strax sjá hvort það sé ekki allt í lagi hjá starfsfólkinu. Hann vissi að 

einn starfsmaður hafði farið illa út úr bankahruninu: 
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... ég kallaði þennan starfsmann inn og spjallaði við hann og spurði 

hvort allt sé í lagi og svona, ég held að fólki finnist betra að það finni 

að manni sé ekki sama um það. Ég geri þetta, ef ég hef á tilfinningunni 

að það sé eitthvað að. 
 

Eins og fram kemur hefur Jón starfað lengi við skólann og því eðlilegt að hann 

þekki vel þá kennara sem hafa starfað þar jafn lengi og hann. Það er áhugavert að 

heyra hvernig hann fylgist með nýjum kennurum en það hlýtur að vera erfiðara 

fyrir hann að kynnast þeim persónulega þar sem hann er stjórnandi en ekki 

samkennari þeirra. Jafnframt kemur hann þarna með annað dæmi sem sýnir 

mikilvægi samtals þegar hann ræðir við kennarann sem kom illa út úr hruninu. 

4.5.3 Kennararnir 

Í Jónsskóla eru árlega starfsmannaviðtöl þar sem skólameistari ræðir við 

kennarana. Jóni finnst gott að hafa niðurstöður kennslukannana tilbúnar fyrir 

viðtölin: 

...ef það er einhver kennari sem fær gagnrýni frá nemendum þá ræði 

ég það við kennarann og mér sem stjórnanda finnst gott að hafa þessa 

könnun. Þá get ég lagt þetta á borðið og sagt „þetta segja krakkarnir, 

hvað finnst þér” og svo reynum við í sameiningu að leysa þau mál. 
 

Hann ræðir ekki við alveg alla kennara, t.d. ekki við þá sem unnið hafa hvað 

lengst þarna: „... ég þarf ekkert svona könnun út af þeim og þeir ekki heldur, menn 

vita hvað gengur vel og hvað ekki.” 

Hann nefnir sérstaklega að vandamálin verði leyst í sameiningu og bendir það til 

þess að hann sé samvinnufús stjórnandi. Mögulega talar hann óformlega við elstu 

kennarana því þá þekkir hann best en það kemur reyndar ekki fram hvort þeir 

komi vel eða illa út úr kennslukönnunum.  

Jón segist hafa misst vel menntaða stærðfræðikennara í betur launaða vinnu í 

góðærinu. Nú eftir hrunið réði hann tvo slíka aftur, það vildi þannig til að hann átti 

stöður handa þeim. Hann segir að í kringum árið 2000 hafi kjarasamningur við 

kennara breyst þannig að grunnlaunin hækkuðu og menn fengu ekki eins mikið 

fyrir yfirvinnuna. Við það hafi dregið mikið úr yfirvinnu. Hann sjái greinilegan 

mun, kennarar séu ekki lengur eins þreyttir og áður þegar flestir reyndu að vinna 

mikla yfirvinnu til að hífa upp launin. 
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Aðspurður um kulnun meðal kennara þá segist hann skynja að örfáir kennarar séu 

orðnir mjög þreyttir á kennslunni. Áður fannst honum hann sjá þetta hjá eldri 

kennurum en hann væri líka með kennara sem væru að nálgast eftirlaunaaldur sem 

væru mjög frjóir og sprækir þannig að þetta væri misjafnt eftir einstaklingum. 

Skólinn var áður með fleiri kennara án kennsluréttinda heldur en aðrir framhalds-

skólar. Aðspurður um togstreitu milli réttindakennara og leiðbeinanda sagði Jón: 

Nei, nei, ég verð ekki var við hana en það er frekar kannski að, fyrir 

nokkrum árum síðan þá var nokkuð stór hópur hérna sem var ekki 

með kennsluréttindi og þá fann maður það alltaf frá kennurum og enn 

þann dag í dag að þeir eru að leggja áherslu á að ráða kennara með 

kennsluréttindi. En þegar einhver er ráðinn sem er ekki með 

kennsluréttindi þá er það ekkert, það er engin togstreita eða ég, þegar 

ég byrjaði að kenna hérna þá hafði ég ekki kennsluréttindi. ... En ég 

heyri aðra kennara segja að þessi sem er ekki með kennsluréttindi í 

hópnum, hann er ekki alveg eins frjór og komi ekki eins margar 

sniðugar hugmyndir frá honum. En ég hef aldrei orðið var við það, 

hvorki frá sjálfum mér þegar ég kenndi né frá öðrum að þeir séu 

eitthvað annars flokks. 

4.5.4 Starfsandi 

Til að skapa góðan anda á vinnustaðnum reynir hann að hafa vinnuaðstöðuna 

góða, notalegt andrúmsloft á kaffistofunni og gera vel við starfsfólk í félagslífinu. 

Hann segir starfsfólkið samheldið og það ríki væntumþykja á svæðinu, fólki líði 

vel og finnist gaman að kenna. 

Ég veit það ekki, hvað er orsök og afleiðing. Þetta er góður 

vinnustaður af því að fólkinu líður vel hérna. Samheldnin er mikil og 

væntumþykja. ... Þannig að, ég veit það ekki, fólki líður vel, líður vel í 

sínu starfi, finnst gaman að kenna. Allavega held ég að fáir endist 

lengi í kennslu nema að þeim þyki gaman að því að kenna. 
 

Hann segir prófatímabilið mesta álagstímabilið fyrir kennarana. 

Já, þegar fer að nálgast lok kennslunnar, prófatímabilið, þá er komin 

mikil þreyta, það er sambland, það er þreyta, það er spenna og ef, ég 

hef oft sagt að ef kennarar einhvern tímann rífast og pexa innbyrðis, 

þá er það þegar prófin eru að koma. Ég held að þetta sé bara, það finna 

þetta allir, þreyta og mikið að gera. Svo þarf að búa til próf saman og 

þá greinir menn á stundum um áherslur og fleira. 
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Hann leggur mikla áherslu á starfsandann og reynir hvað hann getur til að halda 

honum góðum en gerir sér grein fyrir að það geti verið erfitt, sérstaklega á 

álagstímum.  

4.5.5 Áhrif  

Jón telur mikilvægt að skólameistari sé vel sýnilegur meðal starfsmanna og 

nemenda, hann sé því miður oft of upptekinn til að vera nógu sýnilegur meðal 

nemenda. Það helgast svolítið af því hvað skólinn er orðinn stór. Einnig sé mjög 

mikilvægt að skólastjóri sé inni á kaffistofunni og sitji með kennurunum í mat og 

kaffi. Honum finnst það skapa miklu skemmtilegri anda. Hann vill vera hluti af 

hópnum og hann hefur áhuga á vinnu starfsmanna sinna. 

Ég man eftir því þegar ég var eingöngu í kennslu að þá heyrði ég 

stundum kennara segja að skólastjórinn „hann kemur aldrei inn, kíkir 

aldrei á okkur” sögðu sumir. Það getur vel verið að þeir segi það líka 

núna, en þá heyri ég það ekki. En ég held að það sé mjög mikilvægt að 

þeir finni að skólastjórinn, hann er líka hluti af hópnum og hann hefur 

áhuga á því sem þeir eru að gera. 

4.5.6 Metnaður fyrir hönd skólans 

Helsti metnaður Jóns er að aðstaða og aðbúnaður sé eins góður og mögulegt er. 

Hann telur rétt að skólinn geri þær kröfur að þegar nemendur útskrifast séu þeir 

vel undirbúnir. Samstaða er um þetta í skólanum og hann hugsar að svona sé þetta 

nú í öllum skólum. Það á enginn að geta skautað auðveldlega í gegnum skólann 

með góðar einkunnir án þess að gera neitt. 

Hingað til hafði Jón lagt mesta áherslu á starfsandann en hér nefnir hann aðbúnað. 

Ef til vill finnst honum góður aðbúnaður vera hluti af því sem byggir upp góðan 

starfsanda. Það að hann nefni kröfur til nemenda má líta á sem dæmi um faglegan 

metnað. 
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5 Rauðir þræðir 

Hér verður fjallað um nokkur atriði sem voru sameiginleg hjá flestum 

skólameisturunum. Þetta eru verkaskiptingin í skólunum, hvernig þau urðu 

skólameistarar, hvernig þau standa að ráðningum kennara, hvaða starfsmenn þeim 

finnast mikilvægir fyrir sig og skólann og í lokin verða dregnar saman áherslur 

þeirra á starfið. 

5.1 Verkaskipting í skólunum 

Fjórir af skólameisturunum komu inn á verkaskiptingu í skólanum sínum. Í 

töflunni hér fyrir neðan má sjá hvernig þeir upplifa verkaskiptinguna. 

Tafla 1. Verkaskipting í fjórum skólum 

 
Selmuskóli Ingvarsskóli Snorraskóli 

Gunnhildar-

skóli 

Skólameistari 

Fjármál, ráðningar, 

rekstur, stefnumótun, 

ráðuneytið, skýrslur. 

Umsýsla skipulags, 

samskipti á milli brauta, 

auk alls þess sem 

aðstoðarskólameistari 

gerir fyrir utan launa-

vinnslu. 

„Allt skólastarfið 

eins og það 

leggur sig." 

Samskipti við 

kennara, 

skýrslur, 

launamál, 

agamál. 

Aðstoðarskólameistari 

Dagleg störf, 

samskipti við 

nemendur og 

kennara, agamál, 

bilanir, „daglegt 

amstur." 

Samskipti við nemendur 

og kennara, 

starfsmannasamtöl, 

kvartanir, agamál. 

Launavinnsla. 

Starfsmannamál, 

samskipti við 

kennara. 

Samskipti við 

kennara, 

félagslíf 

nemenda. 

Margt fleira í 

samvinnu við 

skóla-

meistara. 

Áfanga- eða kennslu-

stjóri 

Nemendabókhald, 

námsframvinda. 
Námsbrautir. 

Samskipti 

nemenda og 

kennara. 

Nemenda-

ferlar, 

mætingar. 

Fjármálastjóri Fjármál. Fjármál, launavinnsla.  Fjármál. 

Skrifstofustjóri 
Starfsmannamál, 

launavinnsla. 
   

Þessi tafla er til að veita innsýn í verkaskiptinguna eins og skólameistararnir sjá 

hana og verður ekki farið út í samanburð á skipuriti skólanna. Þarna eru skóla-
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meistararnir að nefna það helsta í verkaskiptingunni en ekki að útskýra 

nákvæmlega hvað felst í starfi hvers og eins stjórnanda. Samkvæmt reglugerð er 

aðstoðarskólameistari staðgengill skólameistara en síðan býr hver skóli til sína 

verkaskiptingu (Reglugerð um starfslið og skipulag framhaldsskóla nr. 

1100/2007). 

Gunnhildur nefnir að launamál séu á sinni könnu og á hún þá líklega við kjaramál 

tengd stofnanasamningum. Annars er notað orðið „launavinnsla” sem á þá við 

almenna umsýslu launa. 

Snorri lagði áherslu á aðalstjórnunarteymið en engu að síður starfa bæði fjármála- 

og skrifstofustjóri við skólann. Þetta getur bent til þess að hann telji þá ekki hluta 

af skólastarfinu, heldur einungis rekstrinum. 

Selma er sú eina sem nefnir skrifstofustjórann þó að slíkir starfi líka við hina 

skólana. Skrifstofustjórinn hennar sinnir starfsmanna- og launavinnslumálum. 

Hinir láta aðra stjórnendur um þessi mál og nefna ekki hvað skrifstofustjórarnir 

þeirra gera. 

Það kemur ekki fram í töflunni en í viðtölunum kom í ljós að Selma og Ingvar 

hafa fleiri millistjórnendur en þá sem taldir eru upp í töflunni enda eru skólarnir 

þeirra með margar námsbrautir. Í skólum Snorra og Gunnhildar eru fáar náms-

brautir og þar er þriggja manna stjórnunarteymi skólameistara, aðstoðarskóla-

meistara og áfangastjóra. Hjá þeim kom fram að þetta er liðsheild sem vinnur 

saman eins og Gunnhildur sagði:  

... annars er ákveðin hefð fyrir því hér að það sé mikil samvinna milli 

stjórnenda og við erum stöðugt, við hittumst gjarnan, ja svona, þegar 

við komum inn á morgnana og ræðum þá saman og við berum gjarnan 

mjög mikið hlutina hvort undir annað. 
 

Snorra var umhugað um að ekki sé sami aðili að skoða mál og afgreiða það en 

sagði svo: „þegar allt er komið í hönk þá endar það auðvitað á borðinu hjá mér.”  

Ingvar segir sig og aðstoðarskólameistara deila með sér nær öllum verkefnum. Þó 

sé aðeins meiri vigt þegar hann tekur að sér mál en samt sem áður sé ekki ákveðið 

beint hver sér um hvaða mál. Það fari frekar eftir því hvor þeirra sé laus. 
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5.2 Leiðin að starfinu 

Fjögur af skólameisturunum fimm höfðu fengið framgang í starfi sem virðist vera 

algeng leið að skólameistarastöðunni. Þau höfðu komist með annan fótinn í 

stjórnun sem töflumeistarar, áfangastjórar, deildarstjórar eða kennslustjórar og svo 

sótt um aðstoðarskólameistarastöðu, jafnvel eftir að hafa leyst af aðstoðarskóla-

meistara vegna orlofs eða veikinda. Þessi fjögur voru öll aðstoðarskólameistarar 

áður en þau urðu skólameistarar. Mislangur tími leið þar til þau tóku við skóla-

meistarastöðunni. Tveir skólameistaranna störfuðu stutt sem aðstoðarskóla-

meistarar því þáverandi skólameistari í skóla þeirra veiktist og þeir leystu hann af 

áður en þeir voru ráðnir skólameistarar. Einn viðmælendanna var að leysa  skóla-

meistara af þegar viðtalið var tekið og einn þeirra hafði starfað mjög lengi sem 

aðstoðarskólameistari þegar skólameistarinn hans hætti og hann tók við stöðunni. 

Fimmti skólameistarinn var ekki starfandi í framhaldsskóla þegar hann sótti um 

skólameistarastöðuna og virðist það mjög óvenjulegt. Hann hafði kennt lengi við 

framhaldsskóla en horfið til annarra starfa en með skólameistarastarfinu sá hann 

tækifæri til að hafa persónuleg áhrif. „Það var nú ein af ástæðunum fyrir því að 

ég sótti um, að ég sá þarna tækifæri til að hafa áhrif.” 

Tveir skólameistarar nefndu sérstaklega að ástæða þess að þeir fóru að skipta sér 

af stjórnun væri áhuginn á að sjá hvernig heildarmynd skóla lítur út og að þá hafi 

langað til að sjá meira en það sem gerist í kennslustofunni. 

Konurnar tvær í hópnum tóku fram að þær hafi verið hvattar af samstarfsfólki til 

að sækja um stjórnunarstöðurnar. 

5.3 Af hverju stjórnun? 

Hvaða ástæður og hvatir höfðu þessir einstaklingar til að fara út í stjórnunarstarf? 

Hér eru taldar upp ástæðurnar sem þeir nefndu í viðtölunum:  

Snorri: Sá tækifæri til að hafa áhrif. 

Ingvar: Hafði áhuga á að sjá hvernig heildarmynd skóla lítur út, hvernig 

fólk þarf að vinna saman til þess að búa til heild, „ég hef reynt að skipta 

mér af hvernig mál eru, ekki bara inni í kennslustofunni heldur líka utan 

hennar.” 
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Gunnhildur: Var komin inn á skrifstofuna og var hvött til þess að sækja 

um. 

Selma: Vildi sjá skólastarfið í víðara samhengi og sjá eitthvað meira en 

það sem gerist í kennslustofunni. 

Jón: Fór í stjórnun eftir að hafa komið að skipulagsbreytingum í 

skólanum. 

Í viðtölunum nefndu Gunnhildur og Jón ekki innri hvöt til stjórnunarstarfa. 

Gunnhildur var búin að vinna sem töflumeistari og sjá út á hvað stjórnunarstörfin 

gengu og hefur því greinilega verið tilbúin í slík störf þó að hún nefni líka 

hvatningu frá öðrum. Jón sagði frá því að hann hefði komið að skipulags-

breytingum í skólanum og farið í stjórnun upp úr því en talar ekki um af hverju 

hann hafði áhuga á slíku starfi. Hin þrjú nefna ástæður sem telja má af innri 

hvötum: tækifæri til að hafa áhrif og sjá skólastarfið í víðara samhengi. 

5.4 Ráðningar kennara 

Kennsla er kjarnastarfsemi skóla og kennararnir því mikilvægir. Þess vegna lá 

beint við að athuga hvernig skólameistararnir stæðu að ráðningu kennara.  

Allir sögðu að starfsmannavelta væri lág og aðeins einn nefndi að erfitt væri að fá 

fólk til starfa og það var þá í iðngreinar. 

Gunnhildur sagði að skólameistari leitaði liðsinnis viðkomandi fagstjóra við 

ráðningar kennara. Í Selmuskóla fara skólameistari og fagstjóri viðkomandi fags 

yfir umsóknir og taka viðtöl. Farið er eftir kennsluréttindum og mestu menntun í 

faggreininni. Skólinn hefur niðurskrifaðar verklagsreglur þar sem ráðningum er 

lýst. Þær Gunnhildur og Selma lýsa þarna formlegu leiðinni við ráðningar en 

karlarnir sögðu meira frá því sem ekki er hægt að skrifa niður í verklagsreglur. 

Jón sagðist mikið beita innsæinu þegar hann væri kominn með manneskju í viðtal 

og velti fyrir sér hvort hún ætti heima í þessum skóla. Stundum hafi það nú  

klikkað og manneskjan sem átti að vera svo frábær hafi reynst vonlaus. Þessar 

vangaveltur um hvort manneskjan passi inn í skólann falla að metnaði Jóns um 

góðan starfsanda. 
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Hjá Ingvari er ferlið þannig að kennslustjóri, t.d. kennslustjóri bóknáms, fer yfir 

umsóknir og hefur samráð við kennara í viðkomandi fagi sem hafa umsagnarrétt. 

Kennslustjóri og skólameistari eða aðstoðarskólameistari skoða þetta svo nánar og 

taka viðtöl. Skólameistari og kennslustjóri taka svo ákvörðun: 

 ...reynum að binda okkur ekki of fast í einhver kerfi við 

ráðningarviðtölin en reynum að fara svona yfir það helsta, fara yfir 

feril og viðhorf fólks. ... þetta er gríðarlega fjölbreyttur skóli og við 

notum ekki beinlínis þá leið að segja „svona erum við, þangað erum 

við að fara, þess vegna þurfum við svona fólk” ... við erum mjög 

meðvituð um að inni í þessum skóla er gríðarlega fjölbreyttur kúltur 

bæði nemenda og starfsfólks. Þannig að hérna, það er erfitt að gera 

ákveðinn samnefnara um ákveðna tegund fólks eða hugmyndafræði, 

þó að við séum með skýr meginsjónarmið og einkunnarorð. 
 

Þarna talar Ingvar um fjölbreyttan skóla og fjölbreyttan skólaanda sem gerir það 

nær ókleift að finna einhvern sem passar nákvæmlega inn í andann. Kannski má 

segja að það sé pláss fyrir allar manngerðir í Ingvarsskóla. 

Hjá Snorra fara skólameistari og fagstjóri yfir umsóknirnar saman. Í viðtölum eru 

viðstaddir fagstjóri og skólameistari eða aðstoðarskólameistari. Svo tekur 

skólameistari ákvörðun. 

Snorri segir að í reglugerð ráðuneytisins um ráðningar segi að horfa skuli á 

„menntun og reynslu ásamt öðrum þáttum” en honum finnst mikilvægt að fá inn 

ungt og hæfileikaríkt fólk og það hefur augljóslega ekki mikla reynslu. 

Síðan horfum við á, það er auðvitað horft á starfsreynslu, hvort við 

séum með algeran nýgræðing eða ekki, það skiptir engu máli hvort 

viðkomandi hafi kennt 10 ár eða 20 ár. Eftir 10 ár er komið í ljós 

hvernig viðkomandi er. Það skiptir máli, kennsla eru samskipti, 

samskiptahæfileikar skipta ótrúlega miklu máli. Mat á þeim er ekki 

hægt að skrifa í umsókn, „ég er ofsalega góður í mannlegum 

samskiptum”, þetta er eitthvað sem maður fær á tilfinninguna þegar 

maður er að ræða við viðkomandi. 
 

Þarna reynir á að stjórnandinn sé góður mannþekkjari svo hann geti áttað sig á því 

hvernig einstaklingi gengur í mannlegum samskiptum í atvinnuviðtalinu. 

Snorri segir það galla á opinberri stjórnsýslu hversu gömul og úrelt lögin séu. Það 

sé ótækt að reglurnar innihaldi einungis atriði eins og menntun og reynslu þegar 

það getur verið margt annað sem skipti máli á ákveðnum tímapunkti. 
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... það getur eitthvað annað skipt máli en reynslan, það geta verið 

samskipti, það getur verið kynjahlutfall, það getur verið hvort að 

viðkomandi gæti gengið inn í aðrar námsgreinar. ... þannig að þeir sem 

hafa sveigjanleikann, þeir eru verðmætir. 
 

Snorri er ósammála reglunum og útskýrir þarna af hverju. Þær breyttust reyndar 

ári eftir að viðtalið var tekið. Hann bendir á marga þætti eins og hæfni í 

samskiptum, kynjahlutfall starfsfólks og sveigjanleika sem allt eru atriði sem geta 

skipt máli í kennslu. Stjórnandi vill kannski hafa sem jafnast kynjahlutfall á 

vinnustað og ræður þá frekar inn umsækjanda af því kyni sem á hallar ef hann er 

með marga hæfa umsækjendur. Umsækjandi sem getur kennt margar námsgreinar 

getur verið spennandi fyrir stjórnendur því með slíkan kennara í starfsliðinu þá 

þarf e.t.v. ekki að ráða fólk í hlutastörf. 

5.5 Hvaða starfsmenn eru mikilvægastir fyrir skólameistarann? 

Með því að spyrja um mikilvæga starfsmenn var rannsakandi að leita eftir því 

hvaða starfsmenn hefðu það mikil áhrif á skólastarfið að það hefði strax áhrif á 

störf skólameistara ef þeir forfölluðust. Mjög áhugaverð svör komu og virðast 

skólameistararnir svara þessu út frá mismunandi sjónarmiðum sem ef til vill 

endurspeglar ólíka stíla þeirra.  

Byrjum á Snorra:  

Mikilvægastir, það eru tveir starfsmenn sem hafa verið hvað 

mikilvægastir í gegnum tíðina. Annars vegar kokkurinn í mötuneytinu 

hjá starfsmönnunum, án hans væri þetta allt í tómri vitleysu og svo er 

það húsvörðurinn, hann skiptir verulega miklu máli.  
 

Þetta má túlka sem áherslu á vellíðan starfsfólks. Húsvörður sinnir margvíslegum 

hlutverkum, hann er í miklum samskiptum við nemendur og nemendafélög og 

einhver annar þarf að taka við þessum skyldum og samskiptum ef hann forfallast, 

einhver sem hefur sennilega yfirdrifið nóg að gera eins og skólameistari eða 

aðstoðarskólameistari. 

Sama gildir um kokkinn því almennilegur matur skiptir starfsfólkið máli og fólk 

getur orðið óánægt ef að maturinn er ekki í lagi, sérstaklega þar sem erfitt er fyrir 

kennara með þéttskipaða stundaskrá að bregða sér út til að borða hádegismat. 
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Þetta getur skapað pirring sem kemur fram í kennslunni. Þetta bendir til að Snorri 

sé að hugsa um líðan fólks í skólanum. 

Gunnhildur nefnir strax kennarana „það gerist ekkert án þeirra, þannig að þeir 

eru kjarnastarfsmenn” en fyrir hana persónulega sem stjórnanda séu það 

samstjórnendurnir og svo útvíkkar hún þetta aðeins meira: 

... þessir samstjórnendur mínir, sérstaklega tveir, aðstoðarskólameistari 

og áfangastjóri, að þeir eru það fólk sem ég svona, er í mestum 

samskiptum við út af því sem ég þarf að gera og því sem ég þarf að 

láta gera í skólanum. Og svo kannski síðan fjármálastjórinn og síðan 

er hægt að fara kannski svona ákveðna tröppu niður, auðvitað er líka 

áríðandi með fólkið á skrifstofunni... 
 

Hér má segja að Gunnhildur hugsi fyrst um kennsluna og svo um sína aðkomu að 

skólastarfinu með því að nefna kennarana fyrst og meðstjórnendur sína svo.  

Ingvar svarar spurningunni út frá skólanum en ekki sjálfum sér sem stjórnanda. 

Hann vill ekki gera upp á milli starfsfólks og nefnir ræstingafólkið sem dæmi því 

það veki athygli hve snyrtilegur skólinn sé en annars segir hann:  

... bara allir þeir sem vinna hér og vinna starf sitt af alúð, það er 

mikilvægasta fólkið. Auðvitað dreymir mann um að það séu allir 

starfsmenn þannig, veruleikinn er nú ekki alltaf svoleiðis, eins og 

annars staðar þá er bara misjafnt fólk, yfirleitt hið vænsta fólk. 
 

Þarna er Ingvar raunsær varðandi þá staðreynd að ekki eru allir að leggja sig fram 

af alúð í störf sín en orðalagið hjá honum er þannig að öll störf sem unnin eru í 

skólanum séu mikilvæg. 

Selma útvíkkar ekki spurninguna heldur skoðar hana einungis út frá 

skólameistaranum. Hún stjórnar stórum skóla með mörgum millistjórnendum: 

„Það er gríðarlega mikilvægt að hafa með sér aðra góða stjórnendur ... þá er 

gríðarlega mikilvægt að hafa öflugan fjármálastjóra...” Hér hefði mátt búast við 

að Selma myndi tala um fleiri þætti í skólastarfinu eins og hinir skólameistararnir 

gerðu þó að spurningin sem þeir allir fengu hafi vissulega verið miðuð að skóla-

meistarastarfinu. Hún talar bara um stjórnendur og nefnir ekki kennarana. Ef til 

vill talar hún ekki um kennarana því henni finnst þeir svo sjálfsagðir. 

Jóni finnst kennararnir mikilvægastir og er þá að hugsa mikilvægið út frá 

skólanum sjálfum en ekki starfi skólameistarans: 
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Það eru auðvitað kennararnir, þeir eru mikilvægastir því skóli fúnkerar 

ekki án kennaranna, án góðra kennara. En allir starfsmenn eru 

mikilvægir en upp á starfsemi skólans þá eru það kennararnir. Þú getur 

verið með aðra starfsmenn sem eru ekki góðir en skólinn fúnkerar 

samt sem áður. 
 

Eins og Ingvar er Jón meðvitaður um að ekki eru allir starfsmenn góðir en honum 

finnst mikilvægast að vera með góða kennara. Þarna gerir hann upp á milli 

starfsmanna en Ingvar vildi ekki gera upp á milli. 

5.6 Samantekt - áherslur í starfi 

Gera má tilraun til að flokka þessa fimm skólameistara eftir því sem þeir lögðu 

mesta áherslu á í viðtölunum. Flokkarnir sem hér eru settir fram af rannsakanda 

eru mannlegi þátturinn, nám og kennsla og stofnunin. Flokkurinn „mannlegi 

þátturinn“ inniheldur þá sem virðast leggja hvað mesta áherslu á líðan starfsfólks 

og nemenda. Allir skólameistararnir höfðu þetta samt ofarlega í huga en tveir 

þeirra sýnu mest, Snorri og Ingvar. Hjá þeim tveimur virðist áherslan á vellíðan 

starfsfólks og nemenda vera meiri heldur en það sem telja mætti helsta markmið 

skóla, að mennta nemendur skólans. „Nám og kennsla" er flokkur sem inniheldur 

þá skólameistara sem mestar áherslur leggja á þessa tvo þætti. Nám og kennsla er 

það sem flestum dettur í hug þegar talað er um skóla. Gunnhildur er mjög 

áhugasöm um þróun í kennsluháttum og hefur velt námsskipulagi mikið fyrir sér. 

Jóni er umhugað að nemendur komist ekki í gegnum skólann án þess að leggja 

neitt á sig. Þau tala bæði um mikilvægi starfsanda sem er væntanlega áríðandi til 

að halda uppi góðri kennslu. Að lokum er Selma sett í flokkinn „stofnunin“. Þar 

eru áherslurnar á flest það sem gengur út á að reka skólann eða stofnunina. 

 

Mannlegi þátturinn 

Snorri 

Snorri er mjög meðvitaður um mannlega þáttinn bæði hjá sér sem stjórnanda og 

sem mikilvægs þáttar í kennslunni og þeim samskiptum sem þar fara fram. Hann 

er með opinberu reglugerðirnar á hreinu en er ekki endilega sammála þeim. 
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Honum finnast vinnubrögðin sem nemendur læra í skólanum mikilvægari en 

námsefnið. 

Ingvar 

Ingvar er mikið fyrir að dreifa vinnu og ábyrgð á milli stjórnenda því hann vill sjá 

heildarmyndina en ekki „vera með puttana í öllu”.  Hann vill sjá skóla fyrir alla 

og ekki bara einblína á námið heldur líka búa fólk undir þátttöku í samfélaginu. 

 

Nám og kennsla 

Gunnhildur 

Hjá Gunnhildi skín mikilvægi kennslunnar í gegn, kennslan sem fer fram í 

skólanum er aðalatriðið. Henni finnst kennararnir skipta höfuðmáli. Hún gerir sér 

grein fyrir þeim áhrifum sem stjórnendur hafa á kennara og hún vill að þeim líði 

vel í starfi því hversdagurinn sé lífið og séu metnaðargjarnir í kennslunni. 

Jón 

Jón leggur mjög mikið upp úr góðum starfsanda í skólanum. Þó að hann hafi lengi 

starfað við stjórnun í skólanum er hann nýr í stöðu skólameistara og ætlar að 

reyna að viðhalda þessum góða anda, m.a. með því að halda áþreifanlega 

starfsumhverfinu góðu og reyna að vera sýnilegur. Honum finnst námsárangur 

nemenda mikilvægur, þeir eigi ekki að komast létt út úr skólanum. 

 

Stofnunin 

Selma  

Selma leggur mikla áherslu á átaksverkefni, reglur og talaði meira um veraldlega 

hluti eins snyrtilegt húsnæði, tölvukerfi og peninga heldur en hinir 

skólameistararnir. Áherslan virðist því vera á skólann sem góða stofnun. Henni er 

samt annt um nemendur og starfsfólk skólans. 

 

Nú hefur verið fjallað um það sem skólameistararnir höfðu fram að færa í við-

tölunum. Skoðum nú það sem kennararnir sögðu. 



„Ég sá þarna tækifæri til að hafa áhrif“   

 Innsýn í starf skólameistara í framhaldsskólum                                   Inga Hrund Gunnarsdóttir 

 

63 

 

6 Raddir kennara 

Viðhorf skólameistara var höfuðviðfangsefni þessarar rannsóknar en til að spegla 

sýn skólameistara í kennurum var tekið eitt djúpviðtal við kennarann Evu og eitt 

rýnihópsviðtal við kennarana Tinnu, Grétu og Fjólu. Skólameistararnir sem þær 

tala um verða ekki kynntir sérstaklega en þeim voru gefin gervinöfn eins og 

öðrum í rannsókninni: Daníel, Garðar, Geir, Stefán og Þorlákur. 

6.1 Ólíkir stjórnendur: Garðar og Daníel 

Eva hefur kennt í 10 ár við sama skóla og þar eru stjórnendurnir, Garðar skóla-

meistari og Daníel aðstoðarskólameistari. Daníel leysti af í einn vetur fyrir nokkru 

og stefndi í að hann leysti af aftur vegna veikinda Garðars þegar viðtalið var tekið. 

Henni finnst vera gríðarlegur munur á þessum tveimur stjórnendum. 

Það er bara, þessir tveir einstaklingar eru nóg til þess að allir hér inni, 

held ég, þetta var svo ólíkt að það hafa allir skoðun á því. Og þetta 

kristallast með svo skýrum hætti, hvað hérna, hvað var og hvað við 

fengum. 

… þeir eru báðir með stjórnunarmenntun og hérna, stutta svarið er 

bara, persónan skiptir öllu máli. Sko það hefur verið sagt sko, hann 

sagði skólameistarinn annar okkar [innsk. Garðar], að hérna, hann 

talar alltaf til okkar á haustin, það er partur af þessu leiðtogahlutverki, 

býður okkur velkomin og hann veitir okkur alltaf innblástur. 
 

Svo nefnir hún dæmi úr hvatningarræðum Garðars og segir að þær fylli kennarana 

eldmóði og þeir byrji önnina þannig að þeir vilji bjarga heiminum. Hún vekur 

athygli á að bein stjórnun sé engin í kennslu því að kennarinn sé oftast einn með 

nemendunum í skólastofunni og skólameistarinn skipti sér ekki af því: 

… kennarastarfið, er nefnilega í rauninni, eins fáránlegt og það er, að 

kennarinn fer í sitt nám, svo ræður hann sig einhversstaðar, fer inn í 

skólastofu, 30 krakkar, og lokar á eftir sér og það veit enginn hvað 

hann er að gera! Svo berast bara einhverjar sögur! Þær geta verið 

allavegana skilur þú? Þannig að sko, bein stjórn er í rauninni engin, 

það er enginn að skipta sér af því hvernig ég geri. Hvað ég læt þau 

lesa heima, hvenær ég prófa, hvernig ég prófa, hvernig ég tala, þannig 

að skólameistarinn hefur í rauninni mjög sérstakar stjórnunarskyldur, 

það er svona meira að leiða hópinn, blása eitthvað byr í brjóst og 

hérna, passa upp á náttúrulega að fólk mæti og lemji ekki nemendurna 
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eða brjóti lög eða eitthvað skilur þú og svo snýst þetta mikið um að 

vera niður í ráðuneyti og fá pening og eitthvað. 
 

Hún líkir ástandinu eftir að Daníel hafði tekið við störfum sem stríðsástandi: 

… eins og á Gaza eða eitthvað, það var bara allt snarvitlaust, 

snarvitlaust. Það var fólk hérna í öllum skúmum og skotum, það var 

að kvarta og kveina og væla og tala illa um og það var hver höndin 

komin upp á móti hver annarri. Í rauninni var ástandið hérna á 

göngunum eða þú veist, alls staðar annars staðar en í kennslustofunni, 

því við getum sem betur fer á sama tíma, við höfum þetta sjálfstæði að 

þá getum við aðgreint kennslustofuna frá öðru skólastarfi. 

Eva hefur vegna áhuga síns á stjórnun hugsað mikið um þessa tvo stjórnendur og 

segist vera búin að greina ástandið: 

Málið er, ég er búin að greina þetta ástand, málið er að þetta var svo 

áhugavert á sama tíma og þetta var alveg skelfilegt. Þú veist, hvað 

þetta hafði mikil áhrif að þessi einstaklingur [innsk. Daníel] tæki við. 

Ég fór að hugsa, var þetta eitthvað sem hann gerði eða einhverjar 

ákvarðanir sem að hann tók, var þetta einelti okkar á hann eða hvað 

var þetta. En niðurstaða mín var og er sú að hann bara kann ekki 

mannleg samskipti. Það er bara persónuleikinn. ... Hann hefur ekki 

næmni.  Hann skilur ekki hvernig fólki líður, hann hefur ekki, hann 

bara skortir næmni á umhverfi sitt. Og þetta lærir þú ekki í neinni bók. 
 

Hún nefnir líka mikla yfirvegun Garðars en Daníel hafi virst meira stressaður: 

…þar er rosalega mikil yfirvegun í gangi [innsk. hjá Garðari]. Og sko, 

alltaf reiðubúinn að hlusta. Ég kom oft inn í hurðina hjá hinum 

[Daníel] og hérna þurfti að segja eitthvað, reyndar ekki oft, gerði það 

æ sjaldnar, fékk oft svona, hann leit á klukkuna og „æ uhh” og maður 

bara, jæja ókei ég fer annað, skilurðu, þú ert ekki til í þetta. 
 

En hvernig gerist það að aðstoðarskólameistari fær alla á móti sér þegar hann 

leysir skólameistara af? Eva segir að Daníel hafi nú haft þetta orð á sér og fólki 

hafi kviðið fyrir að fá hann sem skólameistara sem gæti verið hluti af skýringunni 

á því af hverju þetta gekk svona illa hjá honum. Hann hafi ekki verið að færa sig 

úr stöðu sem honum gekk vel í yfir í eitthvað óvinsælt heldur flutt óvinsæla 

andrúmsloftið sem var í kringum aðstoðarskólameistarastöðuna með sér. Það sé 

gjörólíkt að vera skólameistari því það sé svo miklu nær heildarskólastarfinu. Hún 

nefnir að Daníel hafi farið sérstaklega illa af stað á fyrsta kennarafundinum um 

haustið því þá biðu kennararnir eftir hvatningarræðunni en fengu að heyra 

eitthvað allt annað: 
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Já, þegar hann [Daníel] tekur á móti okkur þarna um haustið og byrjar 

á því að tala um hvað þetta verði „ROSALEGA ERFITT 

[leturbreyting sýnir áherslur viðmælanda] og hér verði bara 

NIÐURSKURÐUR [innsk. þetta gerðist fyrir bankahrunið] og hér 

verður EKKERT GERT og fólk verður bara að snúa bökum saman” og 

alveg hérna! [lemur í borðið]. Það þýði ekkert að tala um að endurnýja 

nein tæki og hér verður bara tekið á þessu. Og svo var þetta svona 

áþreifanlega gegnum gangandi allan veturinn að hann ætlaði að skila 

hagnaði, hann ætlaði ekki að fara yfir á bókhaldinu og þetta var 

hamslaust. Það var alveg sama hvað fólk vildi fara að gera það bara, 

bara NEI. Það var ekkert hérna talað við mann og sagt „já ég er búin 

að fara yfir þetta” það var bara hérna [sýnir hnefann]. ... Þegar fólk fór 

út af þessum fundi þá var það bara „úff, þetta verður svakalega erfiður 

vetur, guð minn góður”. Fattarðu? Svona alger andstaða við 

andrúmsloftið á árunum áður. 
 

Þessi ræða Daníels fór fram nokkrum árum fyrir bankahrun þannig að það útskýrir 

ekki þessa miklu áherslu á aðhald í rekstri. Eva segir að væri ástandið á 

atvinnumarkaðinum betra, (en viðtalið við hana var tekið eftir bankahrun) þá 

kæmi henni það ekki á óvart að einhverjir kennarar segðu upp störfum vegna 

Daníels. Hún nefnir að auðvitað sé hann ekki alslæmur og Garðar sé ekki algóður 

en út frá því sem hún hefur upplifað finnst henni persónan skipta mestu máli í 

stjórnun. Daníel og Garðar séu t.d. báðir með stjórnunarmenntun, með mikla 

kennslureynslu og á sama aldri þannig að það er margt sem þeir eiga sameiginlegt. 

Henni finnst næmi mikilvægasti eiginleiki skólameistara. Næmi er hluti af eðlis-

ávísun og snýst um að hafa tilfinningu fyrir aðstæðum og á það við um líðan 

undirmanna í tilfelli skólameistara (Snara, 2009). Einnig þurfi hann að hafa yfir-

sýn og geta verið góður hlustandi. Hann þurfi líka að hafa hugrekki til að taka 

erfiðar ákvarðanir eins og að reka fólk: „Ég þoli ekki hvað fólk er látið daga uppi 

hérna algerlega óhæft í starfi, óþolandi.“ 

Það er sláandi að heyra svona sögur af stjórnanda og það mætti ímynda sér að 

Daníel vanti einhvern góðan með sér sem gæti laumað að honum ábendingum. 

Eva segist hafa stundum hugsað um að tala við hann til að benda honum á 

eitthvað svo að það væri til hags fyrir skólann en hún virðist ekki treysta sér í það 

því að hún veit ekki hvernig hann myndi taka því. En þetta er ekki einsdæmi eins 

og kemur fram í rýnihópsviðtalinu sem fjallað verður um á eftir. 
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6.2 Ný tækni 

Þrátt fyrir að margt hafi breyst á síðustu 10-20 árum í skipulagi framhaldsskólans 

má draga tölvuvæðinguna sérstaklega fram, sem breytingu, sem kennarar taka 

hvað mest eftir. Kennslukerfi eru upplýsingatæknikerfi sem eru notuð í kennslu. 

Þar geta kennarar t.d. sett inn námsáætlanir og uppfært þær, fyrirlestra, verkefni, 

einkunnir og fleira, mismunandi eftir kerfum. Flestir framhaldsskólar nota nú 

orðið einhvers konar kennslukerfi og nær allir nota Innuna sem er samræmt 

umsýslukerfi fyrir framhaldsskóla og heldur meðal annars utan um stundaskrár, 

mætingu og námsferla (Hólmfríður Sigþórsdóttir, 2009, munnleg heimild). Flestir 

kennarar þurfa því að nota svona kerfi.  Innleiðing þeirra er dæmi um svokallaða 

breytingastjórnun, eitthvað nýtt kemur inn sem fólk þarf að aðlagast og taka í 

notkun. Fjallað er um þetta hér því að viðmælendunum í rýnihópnum varð tíðrætt 

um þetta. Umsýslan í kringum kennslukerfin sýnir vel mismunandi stjórnunar-

hæfileika skólastjórnenda því þeim ferst misvel úr hendi að koma þessum kerfum 

í notkun. 

Fjóla nefndi að þegar kennslukerfi var tekið í notkun í hennar skóla þá hafi verið 

haldnar nokkrar kynningar á kerfinu og almenn tölvunámskeið. Það var ekki 

skylda að mæta á þessi námskeið. „... alls konar fólk sem ég hafði einmitt ekki séð 

fyrir mér fara að tileinka sér eitthvað sat þessi námskeið og var spennt að prófa 

alls kyns hluti”. Þetta er dæmi um góða breytingastjórnun, eitthvað nýtt er tekið í 

notkun og stjórnandinn áttar sig á að það er ekki nóg að halda bara eitt námskeið 

til að kenna á kerfið. Sumir skólar eru svo með nýliðanámskeið til að kenna á 

kennslukerfin sem eru í notkun. Fjóla þekkti dæmi um að nýjum kennurum í 

tilteknum skóla væri yfir höfuð ekki kennt á kennslukerfið, það væri gert ráð fyrir 

að þeir réðu fram úr því.  

Tinna sagði frá því að skólameistaranum hennar, Geir, hafi verið mjög umhugað 

um að kennarar notuðu kennslukerfið: 

Hann [skólameistarinn] leggur mjög mikið upp úr því, tölvuvæðingu 

og að kennarar séu, noti, sko kerfin, kennslukerfin sem við erum með 

á netinu. ... Já, það er mikil áhersla á þetta hjá okkur, á tæknina, síðan 

lafa innstungurnar út úr veggjunum [innsk. þannig að varla er hægt að 

stinga tölvum í samband]. 
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Geir hafi samt ekki komið áherslum sínum á framfæri réttan hátt. Hann hafi til 

dæmis tekið saman hvaða kennarar notuðu ekki kennslukerfið og boðað þá í viðtal 

til sín til að gera grein fyrir því:  

... voru teknir svona á teppið þannig að það var svona fjaðrafok út af 

þessu. ... þú veist, halló! Þetta eru svona kallar og kellingar sem voru 

búin að kenna í 150 ár og eru 30 árum eldri en hann og svo eiga þau 

að koma og gera grein fyrir einhverju, þetta er alveg ... Ég held að 

Geir hafi bara ekki gert sér grein fyrir þessu, að þetta var ruddaskapur, 

þannig að hann svona, hann vantar kannski bara betri ráðgjafa... 

 

Það er ljóst að innleiðing tölvukerfa er dæmi um breytingu sem þarf að fara mjög 

varlega í því margir virðast hafa verið hræddir við upplýsingatæknina. Gréta segir: 

Og að fá þessa kennara til þess að setja allt, þeir eru búnir að vera að 

setja inn á bréfpróftöflur, öll próf í tugi ára og allt í einu eiga þeir að 

gera nákvæmlega eins bara inn í tölvu, þeir fríka út! Þeir bara ga! 

Þetta er voða erfitt en ég veit að það eru alltaf fleiri og fleiri [innsk. 

sem fara að nota kerfið]. 

Tinna tekur í sama streng og segir að jafnvel sú lágmarkskrafa frá skóla-

meistaranum, að allir eigi að setja kennsluáætlun inn í kennslukerfið, hafi verið of 

mikil: „það reynist sumum svolítið, já, erfitt”. Henni finnst að vanda þurfi vel 

undirbúning og kynningu á þáttum eins og innleiðingu kennslukerfisins: 

...og sagt af hverju þetta er mikilvægt og af hverju þetta skiptir máli. 

Það þarf auðvitað að vera einhver hvati, það er ekki nóg að segja bara 

„þú átt að gera þetta af því að ég segi það” svona ofan frá. 

6.3 Kjaramál 

Framhaldsskólakennarar hafa löngum sóst eftir yfirvinnu. Tinnu finnst t.d. mjög 

mikilvægt að fá yfirvinnu til að hífa upp launin. Þegar skólameistararnir voru 

spurðir út í yfirvinnu svöruðu þeir á þá leið að skipting kennslu færi að mestu 

fram innan deildanna en Fjóla, Tinna og Gréta höfðu sögur að segja sem sýna að 

skólameistararnir hafa mikil afskipti af yfirvinnu. 

Tinna heldur því fram að Geir hafi viljandi tekið yfirvinnu af tilteknum kennurum: 

„Hann hefur beitt því sem mismununartæki til að jafnvel losa sig við einhverja 

kennara sem honum líkar ekki við.” 

Fjóla sagði fyrrum skólameistara sinn gera mannamun bæði í samskiptum og í 

launamálum: „...þessi mannamunur, vorum að vinna eitthvað saman [innsk. hún 
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og annar kennari] og hinn aðilinn fékk kannski launaflokk út á það en ekki ég. En 

samt samvinna.” 

Gréta sagði: „.. þá man ég eftir að árið eftir að ég byrjaði, þá fékk ég ekki fulla 

kennslu af því að helvítis karlarnir í deildinni gátu nú ekki sætt sig við það að 

vera bara í fullri kennslu, vildu sína þrjátíu tíma ...” 

Sú sem var í Stefánsskóla segir frá því að þegar Stefán tók við sem skólameistari 

þá hafi hann ætlað að skila skólanum á núllinu og leitast við að skera niður alla 

yfirvinnu. Þetta kom mjög illa við tiltekna deild skólans, sem hafði verið erfitt að 

manna, en þar skar hann alla yfirvinnu af fastráðnum kennurum og réði fólk án 

kennsluréttinda til að kenna þá tíma sem upp á vantaði: 

... hann var að taka inn gæja sem höfðu aldrei stigið inn í skólastofu 

síðan þeir voru sjálfir í námi. Sumir voru bara alveg úti á þekju og 

þetta var bara hryllingur. Svo náttúrulega lenti, leituðu þessir menn til 

gömlu kennaranna eftir hjálp og þeir auðvitað bara „ókei, ég er frekar 

fúll að þú sért hérna en ég er svo góður í mér að ég ætla að hjálpa 

þér“. Síðan eyddu þeir mörgum klukkutímum í að kenna þessum 

kennurum... 
 

Á sama tíma hafi „aðal já-fólkið” fengið 2-3 yfirvinnutíma. Sennilega eru mestu 

mistökin sem Stefán gerir þarna þau að ráða inn réttinda- og reynslulaust fólk til 

að kenna. Markmiðið er að ná fram sparnaði en á sama tíma missa fastráðnir 

kennarar spón úr aski sínum. Eingöngu er horft á einn hlut, fjárhaginn, en ekki að 

halda uppi góðri kennslu og góðum starfsanda. Það er ánægjulegt að heyra dæmi 

um kennara sem vilja skólanum sínum það gott að þeir eyði frítíma sínum í að 

hjálpa nýliðum í kennslu en að sama skapi leiðinlegt að heyra að hefði verið 

staðið öðruvísi að málum þá hefði þessi deild skólans ekki lent í þessum 

vandræðum. Stefán hefði t.d. getað byrjað á því að ráða inn einn réttindalausan 

kennara og séð hvernig honum gengi en þarna virðast þeir hafa verið í það 

minnsta tveir. 

6.4 Óánægja með stjórnanda 

Eins og gengur er fólk misánægt með sína yfirmenn. Hér eru nokkur dæmi um 

neikvæða framkomu skólameistara sem kennararnir hafa upplifað. 
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Ein sagði að skólameistarinn hefði aldrei hrósað sér. Hún hætti að kenna við þann 

skóla, aðallega vegna óánægju með skólameistarann: 

...ég kenndi þarna í 9 ár og ég fékk aldrei hálft klapp 

á bakið, ... fékk aldrei að vita, ekki hjá honum, fékk 

aldrei að vita að starf mitt væri metið. Persónulega 

var ég heppin með deildarstjóra sem sko, klöppuðu 

manni kannski ekki stanslaust á bakið en ég fékk 

allavega að vita þegar ég hætti að þú veist, að störf 

mín væru vel metin. Skólameistarinn var bara: 

„Takk fyrir samstarfið, ég vona að þér líki betur 

annars staðar”. 

Hún fékk starf við annan skóla og þar reyndist mikið um hrós og hvatningu. Hún 

sagði líka að hún þekkti einn kennara þarna sem væri „bara að þrauka þar til 

annað hvort skólameistarinn hættir eða viðkomandi fer á eftirlaun”. 

Hér að ofan er þess getið að Eva taldi að bein stjórnun skólameistara í kennslu-

stofunni væri engin. Tinna segir aftur á móti að Geir væri svolítið að skipta sér af 

kennslu í faginu sem hann sjálfur kæmi úr: „Þá er hann alveg að segja þeim að 

gera svona en ekki hins veginn. Það var svona svolítil óánægja með þetta en ekki 

hjá öllum.” 

Ein þeirra segir að fyrri skólameistarinn sem hún vann hjá hafi bara verið að „láta 

skólann ganga” og skólinn hafi siglt lygnan sjó og kannski verið í hálfgerðri 

stöðnun. En hann hafi unnið gríðarlega mikið: „var alltaf fyrstur inn og alltaf 

seinastur út”. Hún hafi séð muninn þegar næsti skólameistari tók við, sá var aldrei 

kominn fyrr en klukkan níu og var farinn klukkan þrjú. Hún sagði upp störfum 

eftir einn vetur með honum: 

...allt í einu jókst vinnan hjá öllum, hjá ritaranum, hjá 

aðstoðarskólameistaranum og hjá öllum sem voru í kringum hann, af 

því hann bara dembdi vinnunni á alla aðra. Auðvitað á góður 

stjórnandi að gera það, deila með sér verkefnum ... en það sem var svo 

erfitt var að hann treysti okkur heldur ekki til að vinna þau störf. 

Þannig að svo unnum við þetta fyrir hann og þá gagnrýndi hann okkur. 

Hann var ofsalega óspar á gagnrýni. Og þá meina ég neikvæða 

gagnrýni því það er allt í lagi að láta gagnrýna sig. Alltaf að krítisera 

okkur. Það var ógeðslega erfitt, alltaf að vinna eitthvað og vita að hann 

myndi pota í það. ... maður fann að hann treysti okkur alls ekki. Ekki í 

kennslunni, þú veist, ekki fyrir því að kenna eða sko, í rauninni neitt, 

ekki  að koma frá okkur glósum eða neinu sko. ... Hann bara treysti 

manni alls ekki og það var rosalega erfitt, ofboðslega lýjandi. 
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Tvær þeirra höfðu orðið vitni að því að skólameistari missti stjórn á skapi sínu: 

„ ... hugsaðu þér að vera tekin á teppið og það er öskrað svo hátt að rúðurnar 

titra og það heyrist allt fram og nemendur heyra það...” 

„En hann náttúrulega er afskaplega skapstór. Ég hef lent í honum í 

skapofsaköstum þar sem hann skellir hurðum.” 

6.5 Ánægja með skólameistara 

Nú verða nefnd nokkur dæmi um það sem kennararnir voru ánægðir með hjá 

skólameisturum. 

Mikilvægi þess að skólameistari sé þægilegur í samstarfi: 

Af því hann hlustaði á alla, hlustaði á sjónarmið allra og svona „já við 

skulum athuga þetta“ og svo stundum auðvitað, var hann ósammála og 

tók ekki mark á einhverju en hann hlustaði allavega á alla sko og 

leyfði öllum að tala og tjá sig. Stundum tók hann ákvörðun sem var 

áfram hans en stundum alveg tók hann, já tillit til þeirra sem höfðu 

komið með ábendingar og breytti aðeins því sem hann hafði ætlað að 

gera. 
 

Önnur hafði unnið hjá Þorláki: „Mér finnst Þorlákur stýra án þess að vera með 

einhver voða læti, mér finnst hann stýra án þess að vera svona yfir aðra hafinn.“  

Ein minntist sérstaklega á að hún hafði mikið frelsi sem kennari hjá tilteknum 

skólameistara: „... þetta frelsi sem ég hafði, ofboðslega jákvætt og ég hef hvergi 

annars staðar haft þetta frelsi. Ekki einu sinni í skólanum þar sem ég var eini 

kennarinn í mínu fagi. Mér finnst rosa gott að hafa þetta frelsi sem kennari.” 

Á svipuðum nótum segir næsta frá: 

Það sem var svo gott að hann treysti okkur fullkomlega fyrir 

kennslunni. Hann var bara, svo lengi sem hann fékk ekki kvartanir að 

þá vissi hann og hann sagði það við mig og ég geri ráð fyrir að hann 

hafi sagt það við fleiri: „Ég treysti því að þú sért að vinna vel”. Maður 

bara fann að hann treysti okkur fullkomlega.  
 

Ein nefndi dæmi um upplýsingagjöf skólameistara til kennara: 

Hann lét okkur vita, t.d. á kennarafundum já að hann væri að reyna að 

fá pening í þetta og hitt, mér fannst hann kynna mjög vel það sem var 

á döfinni. ... Þar kynnti hann hluti og hvernig þeir gengju og líka það 

sem hann var að gera, svona skólastjórastarf, eitthvað svona tuð við 
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menntamálaráðuneytið. Hann lét okkur vita hvernig það hefði gengið, 

tók örstutt, svona, sagði smá frá því og maður fann alveg hvernig hann 

hafði verið þarna á hundleiðinlegum fundi að betla peninga og tuða 

um skólann og sá alveg svipinn fyrir sér á ráðuneytisliðinu: „Við 

viljum ekki láta ykkur fá peninga.”  

6.6 Aðstæður á vinnustað 

Í lok viðtalsins við rýnihópinn var rætt stuttlega um annað starfsfólk skóla og 

mötuneytin. Þeim finnst samstarfsfólk skipta miklu máli eins og Fjóla segir: 

... því maður er einn [innsk. eini kennarinn] inni í kennslustofunni, þá 

skiptir máli að hafa gott samstarfsfólk og hafa góðan starfsanda á 

vinnustaðnum. Ég held að það skipti sérstaklega miklu máli í kennslu 

heldur en þar sem maður er alltaf að vinna með einhverjum. 

 

Gerð hefur verið grein fyrir niðurstöðum viðtalanna við skólameistarana og 

kennarana. Í næsta kafla verður umræða um hvað þær segja okkur um starf og 

áhrif skólameistara í fræðilegu ljósi. 
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7 Umræða 

Í þessum kafla verður rannsóknarspurningunum svarað og niðurstöður ræddar í 

fræðilegu samhengi. Til að veita innsýn í skólameistarastarfið verður fyrst rætt um 

bakgrunn skólameistaranna og tæpt á viðhorfum þeirra til breytinga í anda 

nýskipanar í ríkisrekstri. Að því loknu verður fjallað um upplifanir og áherslur 

skólameistaranna. Því næst verður talað um álagið í starfinu og um ágreiningsmál. 

Svo verður upplifun kennaranna á áhrifum skólameistara skoðuð og í lokin er 

fjallað um þann lærdóm sem draga má af rannsókninni. 

7.1 Innsýn í starf skólameistara 

Skólameistararnir í rannsókninni hafa allir svipaðan bakgrunn hvað varðar aldur, 

menntun og starfsferil. Fjórir skólameistaranna hafa menntað sig í stjórnun, þar af 

þrír lokið meistaraprófi eftir að þeir byrjuðu í stjórnunarstöðu. Þeir tveir, sem eru 

ekki með meistarapróf í stjórnun, hafa lokið framhaldsnámi í sinni grein og því 

sennilega ekki jafn tilbúnir að fara í meistaranám. Annar þeirra hafði reyndar farið 

í vettvangsnám í stjórnun en vettvangsnám er nám sem fram fer að hluta á 

vinnustað nemandans. Hinn hafði hvorki farið í stjórnunarnám né kennslu-

fræðinám. Ekki var rætt um í viðtölunum hvernig menntunin styrkti þau í starfi 

fyrir utan það að Selma sagðist hafa farið í framhaldsnámið sérstaklega svo að 

hún myndi kynnast fræðum til að styrkja þróunarstarf í skólanum. 

Það má segja að þau séu fulltrúar kynslóðar númer tvö af skólameisturum 

framhaldsskóla þar sem í kynslóð númer eitt voru skólameistarar sem „sátu á 

skrifstofunni og enginn vissi hvað gerði“ eins og einn kennari orðaði það en ekki 

verður rætt um störf fyrstu kynslóðarinnar hér. Þau eru á margan hátt nútímalegir 

stjórnendur sem vilja vera í góðum tengslum við starfsfólk sitt (Hackman og 

Johnson, 2004).  

Öll voru þau starfandi í framhaldsskóla, ýmist sem almennir kennarar eða 

stjórnendur, þegar breytingar voru gerðar á rekstrarforminu samkvæmt nýskipan í 

ríkisrekstri. Þau muna því tímana tvenna. Þau virðast sátt við þessar breytingar. 

Gunnhildur nefnir að gott sé að skólinn hafi meira sjálfræði. Selmu finnst þetta 
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skilvirkari leið og með þessu verða stjórnendur meðvitaðri og upplýstari um stöðu 

mála. Ingvar segir að með þessum breytingum fari nú meira af tíma 

skólameistarans í umsýslu, sem hefur lítið með menntamál að gera. Selznick 

(1957) nefnir einmitt að skóli sé ekki bara stofnun heldur líka lærdómssamfélag 

og Ingvar segir að skipuleggja þurfi starfið þannig að eðli stofnunarinnar verði 

ekki útundan. Væntanlega hafa þessar breytingar gefið skólameisturum tækifæri 

til að hafa meiri persónuleg áhrif á skólastarfið heldur en fyrirrennarar þeirra 

höfðu því að skólarnir fengu við þetta meira sjálfstæði.  

7.2 Hver er upplifun skólameistara á áhrifum sínum á 

skólastarf? 

Þegar skólameistararnir voru spurðir út í leiðina að starfinu nefndi enginn þeirra 

að hann langaði að vera sá sem ræður eða að hann vildi vera yfirmaður. Það er 

eins og framagirni hafi ekki verið þeim efst í huga heldur frekar löngun til að hafa 

áhrif. 

Það er í eðli skólameistarastarfsins að vera bæði leiðtogi og stjórnandi því að 

skólameistari ber bæði ábyrgð á rekstrarlegum þáttum skólans og svo þarf hann að 

huga að framtíðarsýn og skólaandanum líka (Hackman og Johnson, 2004). 

Gunnhildur kemur inn á þennan leiðtogaþátt þegar hún segir að stjórnandi þurfi að 

hafa framtíðarsýn og metnað fyrir skólann og Selma segir að stjórnandinn geri 

ekkert án fólksins en enginn þeirra notaði orðið leiðtogi þó að margt komi fram 

sem sýni leiðtogaþáttinn í störfum þeirra.  

Skólameistarar hafa að eigin mati ýmsa möguleika til að móta skólastarfið og 

nefndu þeir skólameistarar sem rætt var við m.a. nokkur atriði sem eru í raun 

stjórntæki þeirra. Blumberg (1989) segir hluta af hæfileikum stjórnenda liggja í að 

þekkja sín stjórntæki en skólameistararnir nefndu: Mannaráðningar þ.e. bæði 

ráðningar nýrra kennara og ráðningar millistjórnenda úr kennaraliðinu, aðbúnað á 

vinnustað, samskipti við kennara, samskipti við nemendur og foreldra, eigin 

framkomu og fordæmi, sanngirni, framtíðarsýn, metnað, starfsanda, hvatningu og 

eflingu liðsheildar. Ingvar segir beinlínis að hans skoðanir séu hluti af og móti 

skólamenninguna í hans skóla og er það trúlega mergur málsins. Það hvernig 
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skólameistari framkvæmir þessa hluti gefur vísbendingar um stjórnunarstíl hans 

og starfskenningu (Hackman og Johnson, 2004; Ragnhildur Bjarnadóttir, 1993). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að skólastjórnandi hefur áhrif á viðhorf kennara og 

námsárangur nemenda í gegnum stjórnunarstíl sinn (Cherniss og Goleman, 2001).  

7.3 Hverjar virðast helstu áherslur þeirra vera í starfinu? 

Eins og fram kom í kafla 5.6 flokkaði rannsakandi skólameistarana fimm í þrjá 

flokka eftir áherslum þeirra m.a. út frá metnaði þeirra fyrir hönd skólans og hvaða 

starfsfólki þeim fannst mikilvægast. Flokkarnir eru: mannlegi þátturinn, nám og 

kennsla og stofnunin. Flokkurinn „mannlegi þátturinn“ inniheldur þá sem virðast 

leggja hvað mesta áherslu á líðan starfsfólks og nemenda. „Nám og kennsla" er 

flokkur sem inniheldur þá skólameistara sem mestar áherslur leggja á þessa tvo 

þætti. Í flokknum „stofnunin“ eru áherslurnar á flest það sem gengur út á að reka 

skólann eða stofnunina. Ítrekað skal að skilin milli flokka eru ekki skörp og ekki 

má túlka þá þannig að sá sem er uppteknastur af námi og kennslu sé alveg sama 

um stofnunina eða mannlega þáttinn. Flokkurinn „mannlegi þátturinn“ kemur inn 

á tilfinningagreindina. Fólk í stjórnun verður að hafa næmi á aðstæður og geta sett 

sig í spor annarra (Goleman, 2002). Þeir sem eru í flokkinum „nám og kennsla“ 

hafa mikinn faglegan áhuga og hafa efst í huga að í skólanum er lærdómssamfélag 

(Selznick, 1957).  

Skólameistararnir virðast flestir stunda valddreifingu, hvetja sitt fólk og stuðla að 

góðum anda á vinnustað. Þetta fellur allt að lýðræðislega stjórnunarstílnum sem 

áður var sagt frá (Hackman og Johnson, 2004). Gunnhildur segir einmitt að 

skólameistarinn sé ekki lengur einn á toppnum heldur sé meiri valddreifing en á 

árum áður. Ingvar nefnir sérstaklega að hann leggi áherslu á valddreifingu. T.d. 

eru millistjórnendur í skólum sem taka hluta af verkefnum og Selma talar um að 

starfsfólkið þurfi að vera með í stórum ákvörðunum, sem fellur líka undir 

lýðræðislegan stíl. Þeim finnst öllum mikilvægt að skólameistarinn sé hluti af 

hópnum, væntanlega svo um samstillta liðsheild sé að ræða.  
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7.4 Hver eru viðhorf þeirra til álags í starfi og ágreiningsmála? 

Skólameistararnir upplifa öll mikið álag í starfi en eru ánægð í vinnunni. Þau 

nefna ekki að þau hafi veikst í kjölfar álags en slíkar sögur hafa heyrst af öðrum 

skólameisturum. Þrjú þeirra hafa farið í námsleyfi á síðustu árum og fengið 

þannig tilbreytingu frá hefðbundnum störfum.  

Skólameistararnir ræða ekki beint um kulnun en nefna þreytu kennara og álag hjá 

sjálfum sér og kennurum í starfi. Snorri er mjög meðvitaður um kulnun eða 

hættuna á að brenna út í áreitismiklu stjórnunarstarfi.  Varðandi kennarana þá 

nefnir Jón t.d. að eftir kjarasamningsbreytingar séu kennarar ekki eins þreyttir. 

Hann ræðir reyndar meira um að kennarar séu bara þreyttir á starfsævinni frekar 

en að þeir séu að brenna út í starfi. Bendir það til þess að Jón hafi ekki kynnt sér 

kulnunarhugtakið (Anna Þóra Baldursdóttir, 2003).  

Þau töluðu ekki um að þau hefðu fjárhagsáhyggjur þó að sum hafi nefnt skort á 

fjárveitingum. Þeim fannst þetta ekki valda þeim streitu en vandamál í 

samskiptum voru erfiðari að eiga við. Í rannsókn Guðnýjar Guðbjörnsdóttur frá 

1992 (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007) sögðu skólastjórnendur streituvaldana vera 

mikinn eril, vinnuálag og fjárhagsáhyggjur. Sú rannsókn var gerð fyrir breyt-

ingarnar í ríkisrekstrinum en reyna má að útskýra af hverju stjórnendur taka ekki 

fjárhagsvanda eins mikið inn á sig í dag, með því að það séu svo mörg mál komin 

á borð þeirra að fjárhagsáhyggjurnar blikna í samanburðinum við aðra 

streituvalda. Skoðum nú hvernig skólameistararnir höndla ágreining sem hlýtur 

líka að valda álagi í starfi. 

Í kennslu eru mikil mannleg samskipti og því líklegt að upp komi ágreiningur. 

Skólameistararnir sögðust reyna leysa ágreining um leið og þeir yrðu varir við 

hann. Hjá sumum fer málið í ákveðið ferli en hjá öðrum bara eftir því hvernig 

ástatt er. Byrjað er að ræða við fólk og stundum þarf engar sérstakar aðgerðir. 

Ingvar nefndi dæmi um jákvæðar afleiðingar ágreinings (Katz og Lawyer, 1985; 

Ólafur H. Jóhannsson, 2003) en hann mundi eftir kennara sem hafði skoðað sín 

mál og batnað í starfi eftir að hafa lent í vandræðum með nemendahóp. Jón kom 

með dæmi um samskiptavandamál sem var á milli tveggja kennara. Rætt var við 

þá en Jón nefndi ekki að neinar aðgerðir hefðu verið settar fram til að laga 
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samskiptin. Þau fóru batnandi og e.t.v. þurftu þessir deiluaðilar bara að fá að tjá 

sig um vandamálið og sína vanlíðan. Þetta er dæmi um virka hlustun stjórnandans 

og eitt einkenni lýðræðislega stjórnunarstílsins (Hackman og Johnson, 2004). 

Snorri er meðvitaður um að deiluaðilar þurfa að halda virðingu sinni þegar hann 

reynir að passa upp á að það fari enginn brotinn frá honum (Katz og Lawyer, 

1985). 

7.5 Hver er upplifun kennara á áhrifum skólameistara á 

skólastarf? 

Það sem viðtölin við kennarana bættu einna helst við rannsóknina voru neikvæðu 

dæmin því ekki sögðu skólameistararnir neinar slíkar sögur af sjálfum sér. Minnt 

skal á að ekki var um sömu skólameistara að ræða. Kennararnir sögðu jákvæðar 

sögur um skólameistara þegar þeir notuðu lýðræðislegan stjórnunarstíl og nei-

kvæðar um skólameistara sem sýndu valdboðsstíl (Hackman og Johnson, 2004). 

Það sem þeim fannst neikvætt í þeirra fari var t.d. ósanngirni varðandi úthlutun 

yfirvinnu og verkefna, skapbrestir, framkoma sem kennararnir mátu sem ókurteisa 

og skortur á hrósi. Ef til vill ætluðu skólameistararnir alls ekki að koma svona 

fram því að enginn ætlar sér væntanlega að missa stjórn á skapi sínu. Eitthvað 

gera þeir í hugsunarleysi og í öðrum tilfellum er þeim ekki ljóst hvaða áhrif 

einhver aðgerð hefur á aðra. Kannski höfðu þeir ekki hæfileika til að skynja 

aðstæður (Blumberg, 1989). Aftur á móti getur stjórnandi tekið meðvitaða 

ákvörðun um að treysta starfsfólkinu sínu fyrir verkum, einkum þegar um 

einstaklinga er að ræða sem eru sérstaklega menntaðir í starfið þ.e. kennarar. Það 

gerði Stefán ekki þegar hann reyndi að halda stífri stjórn og spurði út í og 

gagnrýndi allt sem starfsmennirnir gerðu. Geir sýndi líka kennurum vantraust 

þegar hann skipti sér af kennslu í sinni grein. Þarna má segja að það skorti á 

tilfinningagreindina sem m.a. er hæfileikinn til að hafa stjórn á eigin hvötum og 

skynja tilfinningar annarra (Goleman, 1995). 

Kennarinn Eva sagði að persóna skólameistarans skipti öllu máli. Þó að 

skólameistarinn hennar, Daníel, hefði „réttan“ bakgrunn þ.e. menntun og langa 

kennslureynslu, þá tókst honum illa upp og sagði Eva það stafa af því hann hefði 
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ekki næmi á aðstæður. Samkvæmt Goleman (2002) myndi Daníel vanta nokkuð 

inn í félagsvitund sína, því hann á erfitt með að skynja tilfinningar annarra.  

Það var þrennt sem Eva sagði sem var neikvætt við stjórnun Daníels. Hann gæfi 

sér lítinn tíma fyrir starfsfólkið, hvetti starfsfólk ekki til dáða eins og fyrri 

stjórnandi og hann virtist mjög upptekinn af fjárhagslegri stöðu skólans sem hafði 

áhrif á allt hans starf. Kennarinn sem vann hjá Stefáni sagði svipaða sögu, mikil 

áhersla á að „skila skólanum á núllinu“ hafði neikvæð áhrif á skólaandann. 

Tveir af kennurunum fjórum sem rætt var við höfðu sagt upp störfum í skóla 

vegna óánægju með skólameistara. Ástæðurnar virtust tengdar framkomu, 

aðgerðum, skorti á hrósi og persónu skólameistara og bendir þetta til að persóna 

skólameistarans skipti máli fyrir kennarana. Kennurunum fannst t.d. mjög 

mikilvægt að fá hrós fyrir störf sín en hrós bætir skólaandann og er einmitt þekkt 

fyrir að koma í veg fyrir kulnun (Anna Þóra Baldursdóttir, 2003) þó að 

kennararnir hafi ekki haft það í huga, þeim leið bara betur ef þeim var hrósað. 

Þeim fannst mjög ósanngjarnt þegar skólameistari mismunaði kennurum hvað 

varðar yfirvinnu. 

Kennararnir bentu líka á að skipting kennslustunda og þar með yfirvinnu væri 

stjórntæki sem skólameistarar gætu beitt en þetta kom ekki fram í viðtölunum við 

skólameistarana. Umræðan um innleiðingu tölvukerfa segir mikið um skóla-

meistara og hvernig þeir stjórna. Sögur kennaranna af innleiðingunni falla 

ágætlega að fræðum um breytingastjórnun. Stefán fór t.d. ekki eftir góðum 

venjum hvað það varðar þegar hann í fyrsta lagi sýndi ekki fram á hverju nýja 

kerfið myndi skila og í öðru lagi hvernig hann skammaði þá kennara sem seinir 

voru að aðlagast kerfinu (Hiatt og Creasey, 2003). Aðrir skólameistarar sýndu 

fyrirhyggju þegar þeir héldu mörg tæknileg námskeið. 

 Um jákvæða þætti þá voru kennararnir ánægðir með að fá upplýsingar um þætti í 

skólastarfinu þó að þeir sneru ekki beint að kennslu. Einnig voru þeir ánægðir 

þegar skólameistarinn hvatti starfsfólkið áfram eins og Eva sagði. 
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7.6 Lærdómur 

Út frá svörum kennaranna má draga má þann lærdóm að suma skólameistara 

vantar ráðgjafa eða bandamenn. Í skólameistarahluta rannsóknarinnar var ekki 

spurt sérstaklega um hvort skólameistarar ættu sér bandamenn í kennaraliðinu sem 

veittu þeim góð ráð og kæmu upplýsingum af „gólfinu“ til þeirra en kennarinn 

Tinna taldi að það gæti verið heppilegt. Evu langaði stundum til koma 

óþægilegum upplýsingum til skólameistara en treysti sér ekki til þess. Snorri sagði 

í viðtalinu að nokkrir skólameistarar á höfuðborgarsvæðinu hittust stundum og 

fengju þannig stuðning en það er væntanlega ekki sami stuðningur og að fá góðar 

ábendingar á eigin vinnustað. Fræðin fjalla ekki um tengsl stjórnanda og 

bandamanns meðal starfsfólks heldur er umfjöllunarefnið sambandið milli 

stjórnanda eða leiðtoga og starfsfólks eða fylgjenda hans sem heildar (Hackman 

og Johnson, 2004).  

Einnig má sjá af rannsókninni hvað er gott og hvað má forðast í stjórnun 

framhaldsskóla að mati þeirra kennara sem tóku þátt. Væntanlega má yfirfæra 

flest þau atriði yfir á stjórnun annarra fyrirtækja og stofnana. Af svörum 

kennaranna að dæma þá vilja þeir sanngjarnan stjórnanda sem kemur vel fram við 

alla og sýnir vinnu þeirra áhuga. Verst finnst þeim þegar skólameistarinn sýnir 

starfsfólki sínu vantraust eða hefur ekki stjórn á skapi sínu. 

7.7 Samantekt 

Nú verður litið aftur á rannsóknarspurningarnar sem lagðar voru fram og svörin 

dregin saman. 

 

Hver er upplifun skólameistara á áhrifum sínum á skólastarf? 

Skólameistararnir telja sig hafa umtalsverð áhrif á skólastarfið og segjast gera það 

á margan hátt t.d. með því hvernig þeir standa að ráðningum kennara, aðstæðum á 

vinnustað og með eigin framkomu. Þetta eru eins konar stjórntæki þeirra í starfi. 

 

Hverjar virðast helstu áherslur þeirra vera í starfinu? 
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Með því að fá upplýsingar um metnað skólameistaranna fyrir hönd skólans og 

skoða hvaða starfsmenn þeim finnast mikilvægastir komu vísbendingar um 

hverjar áherslur þeirra eru og var sett fram hugmynd að þremur flokkum sem 

skólameistararnir fimm voru settir í. Ingvar og Snorri leggja áherslu á mannlega 

þáttinn, Jón og Gunnhildur á nám og kennslu og Selma leggur mesta áherslu á 

þætti sem snúa að skólanum sem stofnun. 

 

Hver eru viðhorf þeirra til álags í starfi og ágreiningsmála? 

Skólameistararnir upplifðu allir álag í starfi. Áreiti og erfiðleikar í samskiptum 

voru helstu álagsvaldarnir. Í ágreiningsmálum var reynt að leysa vandann með 

samtölum. 

 

Hver er upplifun kennara á áhrifum skólameistara á skólastarf? 

Í viðtölunum við kennarana komu fram hliðar á starfi skólameistara sem ekki 

birtust í viðtölunum við þá. Kennararnir bentu t.d. á að skipting kennslustunda og 

þar með yfirvinnu væri stjórntæki sem skólameistarar gætu beitt. Umræðan um 

innleiðingu tölvukerfa segir mikið um skólastjórnendur og hvernig þeir stjórna. 

Þeir sögðu jákvæðar sögur um skólameistara sem notuðu lýðræðislegan 

stjórnunarstíl og neikvæðar um skólameistara sem sýndu valdboðsstíl en persóna 

skólameistaranna fléttaðist inn í þetta því sömu einstaklingar nota báða stílana 

eftir aðstæðum. 

 

Í næsta kafla verður fjallað um rannsóknir tengdar framhaldsskólanum sem 

spennandi væri að gera. 
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Hugsað lengra 

Á meðan rannsókninni stóð komu rannsakanda í hug fjölmargar aðrar rannsóknir 

sem áhugavert væri að gera innan framhaldsskólans og snúa þær ekki endilega að 

skólameisturum. Til dæmis hefur mikilvægi þjónustustarfa í framhaldsskólum 

ekki verið kannað þ.e. störf sem ekki lúta að kennslu eins og húsvarðarstarfið, 

ritarastörf og fleira. Eiga skólameistarar eða stjórnendur stærri fyrirtækja sér 

bandamenn á meðal starfsmanna? Hvernig líður skólameisturum í þessu áreitis-

mikla starfi? Einnig væri áhugavert að kanna hvernig framhaldsskólakennarar 

nýta námsleyfi sem þeir eiga rétt á að taka. Fyrir dyrum standa breytingar á 

námskrá og er mikilvægt að rannsaka hvaða áhrif þær breytingar hafa.  

Það verður áhugavert að fylgjast með þróuninni á starfi skólameistara í 

framtíðinni. Í dag þurfa þeir samkvæmt lögum að hafa kennsluréttindi, flestir hafa 

talsverða kennslureynslu og hafa starfað sem millistjórnendur. Viðbúið er að 

skólameistaraumsækjendum með viðbótar- eða framhaldsnám í stjórnun muni 

fjölga en ætli sú menntun bæti skólastarfið eða er það persóna og reynsla 

skólameistarans sem skiptir meira máli? Ef hugsað er til skólameistaranna í 

þessari rannsókn þá hafa þeir flestir stjórnunarmenntun en engar forsendur eru til 

staðar til að skoða hvort þeir hafi batnað í starfi með aukinni menntun eða staðið í 

stað. Það væri spennandi verkefni að finna mælikvarða á ánægju starfsfólks með 

stjórnanda eða stofnanamenningu og athuga hvort ánægjan sé meiri hjá starfsfólki 

skólameistara með stjórnunarmenntun eða hvort að hún breytist þegar 

skólameistari sækir sér meiri menntun. Einnig hvernig skólameistarinn upplifir 

breytinguna á starfi sínu eftir námið. Það þarf að grípa tækifærið núna á meðan 

enn eru starfandi skólameistarar án stjórnunarmenntunar. 
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Lokaorð 

Í þessari rannsókn var leitast við að fá innsýn í starf skólameistara í 

framhaldsskólum og reynt að fá hugmynd um áhrif þeirra á skólastarf, áherslur í 

starfi og viðhorf til álags og ágreinings. Meginniðurstöðurnar voru þær að 

skólameistarar og kennarar telja að skólameistari hafi töluverð persónuleg áhrif á 

skólastarf. Þeir nota til þess ýmis stjórntæki eins og hvernig þeir ráða starfsfólk, 

huga að aðstæðum á vinnustað, hafa skipulagið, skipta niður yfirvinnu og hvernig 

þeir koma fram við starfsmenn og nemendur. Beiting þessara stjórntækja fer að 

einhverju leyti eftir persónulegri sýn skólameistaranna en þessir fimm 

skólameistarar í rannsókninni virtust falla í þrjá áhersluflokka eins og fram hefur 

komið: Mannlegi þátturinn, nám og kennsla og  stofnunin. 

 

Þó erfitt sé að finna beinar tilvitnanir um stolt í rannsókninni þá skynjaði 

rannsakandi að skólameistararnir voru hreyknir af skólunum sínum. Það var 

eitthvað í röddum þeirra þegar þau sögðu „hér í skólanum“ sem gaf til kynna 

hversu stolt þau væru af skólunum sínum og að þau vilja honum allt hið besta. 
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REGLUGERÐ 

um starfslið og skipulag framhaldsskóla. 

 

1. gr. 

Starfslið skóla starfar samkvæmt lögum, reglugerðum, erindisbréfum og gildandi fyrirmælum 

á hverjum tíma svo og ákvörðun skólameistara um skiptingu starfa milli starfsmanna.  

Um yfirstjórn innan hvers skóla fer samkvæmt skipulagi stjórnunar sem sett er í skóla-

samningi og staðfest með undirritun hans. 

Skipulag skóla byggir á grundvelli deilda og/eða verkefna sem skilgreind eru af yfirstjórn 

skóla í skólanámskrá og í stofnanasamningum samstarfsnefnda skóla og falin eru starfs-

mönnum með hliðsjón af þeim. 

 

2. gr. 

Auglýsa skal öll laus störf innan framhaldsskólans. Um skilyrði til þess að vera skipaður 

skólameistari eða ráðinn framhaldsskólakennari fer eftir ákvæðum laga um lögverndun á 

starfsheiti og starfsréttindum grunnskólakennara, framhaldsskólakennara og skólastjóra. 

Við ráðningu alls starfsfólks framhaldsskóla og þegar valið er á milli umsækjenda er skylt að 

taka tillit til menntunar og starfsreynslu auk annarra verðleika. 

Gera skal skriflegan ráðningarsamning um öll störf í framhaldsskólum.  

 

3. gr. 

Menntamálaráðherra skipar skólameistara við framhaldsskóla til fimm ára í senn að fengnum 

tillögum hlutaðeigandi skólanefndar og setur honum erindisbréf, sbr. auglýsingu um 

erindisbréf skólameistara í framhaldsskólum nr. 453/1997. 

Skólameistari skal m.a.: 

a. bera ábyrgð á starfsemi skólans, menntunar- og uppeldishlutverki, þróunarstarfi innan 

hans, gerð skólanámskrár og innritun nemenda, 

b. bera ábyrgð á eignum, fjárreiðum og öðrum rekstri skólans, 

c. vinna með skólanefnd að gerð fjárhags- og starfsáætlana til lengri og skemmri tíma og sjá 

til þess að þeim sé framfylgt, 

d. sjá um að lögum, reglugerðum og námskrá sé framfylgt, 

e. ráða, að höfðu samráði við skólanefnd, starfsfólk skóla eftir því sem gildandi lög segja til 

um og skipta með þeim verkum, 

f. hafa yfirumsjón með starfi kennara og annarra starfsmanna skólans og fylgjast með því 

að þeir ræki skyldur sínar og njóti þeirra réttinda sem þeim ber, 

g. sjá til þess að fylgst sé með því að nemendur stundi nám sitt, hlíti þeim reglum sem settar 

eru og njóti þeirra réttinda sem þeim ber, 

h. taka afstöðu til og úrskurða um álitamál vegna innra starfs og starfstíma skólans, 

i. sjá um tengsl skólans út á við, m.a. við aðstandendur nemenda, aðra skóla og aðila á 

öðrum sviðum atvinnulífsins, 

j. vera framkvæmdastjóri skólanefndar með málfrelsi og tillögurrétt, 

k. vera oddviti skólaráðs, 

l. kalla saman kennarafundi, 

m. bera ábyrgð á innra mati á starfi skólans, 

n. bera ábyrgð á að starfsemi skólans sé kynnt, 

o. sjá til þess að fyrir liggi upplýsingar um skólastarfið og að nauðsynlegar skýrslur um það 

séu gerðar.  
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4. gr. 

Skólameistari ber ábyrgð á að upplýsa forráðamenn ólögráðra nemenda um námsástundun, 

námsgengi og önnur atriði er varða skólavist nemandans og velferð hans.  

 

5. gr. 

Skólameistari ræður aðstoðarskólameistara að höfðu samráði við skólanefnd til allt að fimm 

ára í senn að undangenginni opinberri auglýsingu. 

Aðstoðarskólameistari skal uppfylla skilyrði í ákvæðum laga um lögverndun á starfsheiti og 

starfsréttindum grunnskólakennara, framhaldsskólakennara og skólastjóra. Endurráðning er 

heimil að undangenginni auglýsingu. 

Aðstoðarskólameistari er staðgengill skólameistara og vinnur með honum við daglega stjórn 

skólans og rekstur. 

Nánar má kveða á um starfsskyldur aðstoðarskólameistara í erindisbréfi er skólameistari setur.  

 

6. gr. 

Skólameistara er heimilt að ráða áfangastjóra að höfðu samráði við skólanefnd til allt að 

fjögurra ára í senn úr hópi framhaldsskólakennara við skólann eftir að starfið hefur verið 

auglýst innan skólans. Endurráðning er heimil að undangenginni auglýsingu. 

Áfangastjóri skal m.a. hafa umsjón með rekstri áfangakerfis við skólann, en að öðru leyti má 

kveða nánar á um starfsskyldur hans í erindisbréfi sem skólameistari setur.  

 

7. gr. 

Skólameistari ræður kennara við framhaldsskóla að höfðu samráði við skólanefnd. Öllum 

kennararáðningum skal vera lokið eftir því sem kostur er á fyrir 1. júní ár hvert. 

Kennarar annast, taka þátt í og bera ábyrgð á eftirfarandi: 

a. kennslu, undirbúningi kennslu, námsmati og faglegu samstarfi í kennslugreinum sínum, 

skv. markmiðum skóla- og aðalnámskrár, 

b. gerð kennsluáætlana og prófa í samstarfi við aðra kennara, 

c. að viðhalda faglegri hæfni sinni og huga að tengslum við aðrar námsgreinar, 

d. skráningu fjarvista nemenda sinna, 

e. öðru samstarfi vegna starfs síns skv. markmiðum skóla og aðalnámskrár, 

f. almennri upplýsingagjöf og upplýsingagjöf vegna sjálfsmats skóla og skólanámskrár, 

g. að hafa viðtalstíma fyrir nemendur sína og forráðamenn þeirra, 

h. að sitja a.m.k. einn fund á ári/önn með forráðamönnum ólögráða nemenda sinna. 

Kennari situr kennarafundi sem boðaðir eru skv. reglugerð um kennarafundi.  

 

8. gr. 

Auk þeirra föstu starfa sem tilgreind eru í 7. gr. er skólameistara heimilt með sérstöku 

samkomulagi við kennara að fela þeim önnur fagleg störf eða stjórnun. Slík störf skulu varða 

faglegt starf kennara á grundvelli kennslugreina, námsbrauta, deilda eða annarra heildstæðra 

eininga eða tengjast með öðrum hætti starfsemi skólans, þjónustu hans og samskiptum við 

nemendur. Um fagleg störf eða stjórnun sem þessi grein tekur til gilda starfslýsingar innan 

skóla með hliðsjón af stofnanasamningum þeirra og þau skal auglýsa innan skólans. 

 

9. gr. 

Skólameistari ræður náms- og starfsráðgjafa í samráði við skólanefnd. Náms- og starfsráðgjafi 

skal hafa lokið minnst fjögurra ára háskólanámi með fullgildum lokaprófum og þar af eins árs 

námi í náms- og starfsráðgjöf. 

Náms- og starfsráðgjafi veitir nemendum leiðsögn í persónulegum málum sem snerta námið 
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og skólann. Náms- og starfsráðgjafi metur hvort unnt sé að leysa úr málum innan skólans eða 

hvort leita þarf eftir sérhæfðari meðferð til viðeigandi sérfræðinga eða stofnana. Hann kemur 

upplýsingum þar um til skólameistara.  

Náms- og starfsráðgjafi skal m.a.: 

a. skipuleggja og sjá um framkvæmd náms- og starfsfræðslu í skólanum, 

b. annast ráðgjöf um náms- og starfsval, 

c. taka þátt í að skipuleggja ýmsar aðgerðir til að stuðla að betri líðan nemenda í skólanum, 

d. fylgjast með námsgengi nemenda sem til hans leita eða til hans er vísað og gera tillögur 

til úrbóta gerist þess þörf, 

e. liðsinna kennurum vegna námsvanda einstakra nemenda og vera þeim til aðstoðar við 

skipulagningu og umsjón með nemendahópum, 

f. hafa samband við forráðamenn nemenda þegar þörf er á, 

g. fylgjast með nýjungum á sviði námsráðgjafar, 

h. taka saman skýrslu um starfsemina í lok hvers skólaárs. 

Fara skal með vitneskju sem náms- og starfsráðgjafi öðlast um persónuleg mál einstaklinga 

sem trúnaðarmál.  

 

10. gr. 

Skólameistari ræður starfsfólk skólasafns að höfðu samráði við skólanefnd. Yfirmaður 

skólasafns skal vera bókasafnsfræðingur. 

Yfirmaður skólasafns situr fundi yfirstjórnar skólans þegar fjallað er um málefni er snerta 

skólasafnið sérstaklega. 

Yfirmaður skólasafns skal m.a.:  

a. gera áætlanir um starfsemi safnsins og hafa umsjón með daglegum rekstri þess, bóka- og 

gagnakosti svo og tækjum og lestrarsölum, 

b. annast skráningu safnsins og sjá um að halda henni við, 

c. annast val og innkaup bóka og annarra gagna til safnsins í umboði skólameistara, 

d. leiðbeina nemendum og kennurum um notkun safnsins og aðstoða við upplýsingaöflun, 

e. kynna starfsemi safnsins innan skólans, 

f. fylgjast með nýjungum á sviði bókasafns- og upplýsingafræða, 

g. skila skýrslu til skólameistara um starfsemi safnsins í lok skólaárs.  

 

11. gr. 

Skólameistara er heimilt að ráða fjármálastjóra að höfðu samráði við skólanefnd. 

Skólameistari getur m.a falið fjármálastjóra að: 

a. gera fjárhagsáætlanir, 

b. sjá um bókhald skólans, sjóða og deilda sem reknar eru á ábyrgð skólans, 

c. sjá um innheimtu sér- og ríkistekna, 

d. sjá um greiðslu reikninga, 

e. aðstoða nemendur við færslu bókhalds nemendafélags, 

f. kostnaðarmeta nýja eða breytta starfsemi svo sem fyrirhugaðar námsbrautir, 

g. gefa að beiðni skólameistara yfirlit um fjárhagsstöðu skóla með tilliti til fjárheimilda á 

hverjum tíma og hvenær sem þurfa þykir, 

h. annast launabókhald skólans. 

 

12. gr. 

Þar sem ekki teljast efni til að ráða í allar þær stjórnunarstöður sem nefndar eru í reglugerð 

þessari, t.d. vegna smæðar framhaldsskóla, getur skólameistari að höfðu samráði við 

skólanefnd skipað störfum með öðrum hætti, s.s. með því að sameina störf með einni 
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ráðningu, telji hann það henta. 

 

13. gr. 

Um önnur störf innan skóla, ótalin í reglugerð þessari, fer eftir ráðningarsamningi byggðum á 

lögum, reglugerðum, erindisbréfum, stofnanasamningum samstarfsnefnda skóla og öðrum 

gildandi fyrirmælum á hverjum tíma, sbr. 1. gr.  

 

14. gr.  

Reglugerð þessi er sett með heimild í 11. gr. laga nr. 80/1996 um framhaldsskóla með síðari 

breytingum og öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 5/2001 um starfslið og 

skipulag framhaldsskóla, með áorðnum breytingum.  

 

Menntamálaráðuneytinu, 2. nóvember 2007. 

 

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. 

Þórhallur Vilhjálmsson. 
__________ 
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