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Aðalfundur Samtaka áhugafólks um skólaþróun 2019  
 

Aðalfundur Samtaka áhugafólks um skólaþróun var haldinn mánudaginn 4. nóvember 2019 á Kaffi 

Reykjavík, kl. 17.00-19.05. 

Fundargögn eru á þessari slóð: http://skolathroun.is/adalfundur/ 

 
Fundargestir: Aðalheiður Stefánsdóttir, Anna Kristín Sigurðardóttir, Ármann Halldórsson, Birgir 
Edwald, Bryndís Jóna Magnúsdóttir, Hafþór Guðjónsson, Hjördís Þorgeirsdóttir, Hulda Dögg Proppé, 
Ingvar Sigurgeirsson, Jóna Karólína Karlsdóttir, Jónína Ágústsdóttir, Lilja M. Jónsdóttir, Ómar Örn 
Magnússon, Sigurjón Mýrdal, Súsanna Margrét Gestsdóttir, Vigfús Hallgrímsson og Þrúður Hjelm. 
 
 
1. Fundarsetning: Þrúður Hjelm, formaður samtakanna, bauð fundarmenn velkomna. 
 
2. Kosning starfsmanna fundarins, fundarstjóra og fundarritara. 
 
Fundarstjóri: Vigfús Hallgrímsson. Fundarritari: Ingvar Sigurgeirsson. 
 
3. Skýrsla stjórnar fyrir síðustu tvö ár kynnt og rædd. 
 
Þrúður Hjelm gerði grein fyrir skýrslu stjórnar, sjá hér http://skolathroun.is/wp-
content/uploads/sites/2/2019/09/191022-%C3%81rssk%C3%BDrsla_yfirl.docx  
 
4. Endurskoðaðir reikningar fyrir síðustu tvö ár kynntir og afgreiddir. 
 
Hulda Dögg Proppé, gjaldkeri, gerði grein fyrir reikningum sem höfðu verið áritaðir af 
endurskoðendum. Samtökin standa vel fjárhagslega. Sjá ársreikning á þessari slóð: 
http://skolathroun.is/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/A%CC%81rsreikningur-
SA%CC%81S%C3%9E-2017-2019-2.pdf   
 
5. Starfsáætlun til tveggja ára og langtíma stefnumörkun. 
 
Umræðu um starfsáætlun var vísað undir liðinn Önnur mál. 
 
6. Lagabreytingar kynntar, ræddar og afgreiddar. 
 
Ingvar Sigurgeirsson, ritari samtakanna, gerði grein fyrir tillögum um lagabreytingar, sjá hér: 
http://skolathroun.is/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/Lagabreytingar_2019.docx  
 
Lagabreytingarnar voru samþykktar með einni orðalagsbreytingu. Í stað orðsins skólarannsóknir í 3. 
grein var samþykkt að nota menntarannsóknir.  
 

Lög með áorðnum breytingum er að finna á þessari slóð: http://skolathroun.is/log-samtakanna/ 
 
7. Tillaga að árgjaldi kynnt, rædd og afgreidd. 
 

Hulda Dögg Proppé gerði grein fyrir tillögu stjórnar um félagsgjald. Lagt er til að gjaldið verði óbreytt, 

kr. 2000.- og var það samþykkt. Rætt var að gæta þess við næstu innheimtu að senda ekki 

innheimtuseðla í venjulegum pósti.  

 
8. Ályktanir kynntar, ræddar og afgreiddar. 
 

Engar ályktanir lágu fyrir fundinum. 
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9. Kosningar: 
 

a. Kosning stjórnar og varamanna samkvæmt 6. grein. 
 

Úr stjórn óskuðu að ganga Guðrún Ragnarsdóttir og Inga Mjöll Harðardóttir. Aðrir stjórnarmenn gáfu 

kost á sér áfram. Einnig gáfu kost á sér: Ómar Örn Magnússon og Súsanna Margrét Gestsdóttir. 

Í stjórn voru kjörin: Aðalheiður Stefánsdóttir, Bryndís Jóna Magnúsdóttir, Hulda Dögg Proppé, Ingvar 

Sigurgeirsson, Ómar Örn Magnússon, Súsanna Margrét Gestsdóttir og Þrúður Hjelm. 

b. Kosning uppstillinganefndar. 
 

Björn Þráinn Þórðarson hafði óskað eftir að ganga úr uppstillinganefnd. Haraldur Axel Einarsson og 

Lena Sólborg Valgarðsdóttir gefa kost á sér áfram.  Ármann Halldórsson gaf kost á sér í stað Björns 

Þráins.  

Í uppstillingarnefnd voru því kjörin:  Ármann Halldórsson, Haraldur Axel Einarsson og Lena Sólborg 

Valgarðsdóttir. 

c. Kosning tveggja félagslegra endurskoðenda. 
 

Birgir Edwald og Jónína Ágústsdóttir gáfu kost á sér áfram og voru kjörin. 

d. Kjör ritstjórnar Skólaþráða 

Úr ritstjórn gengu Hafsteinn Karlsson og Þorbjörg Þorsteinsdóttir. Í stað þeirra gáfu kost á sér Inga 

Mjöll Harðardóttir og Vigfús Hallgrímsson.  

Í ritstjórn Skólaþráða voru kjörin: Anna Magnea Hreinsdóttir, Inga Mjöll Harðardóttir, Ingvar 

Sigurgeirsson, Valgerður Bjarnadóttir og Vigfús Hallgrímsson.  

10. Önnur mál. 

 

a) Kjör heiðursfélaga 

Stjórnin lagði til að dr. Hafþór Guðjónsson yrði kjörin fyrsti heiðursfélagi samtakanna og var það 

samþykkt. Þetta er gert í þakklætisskyni fyrir framlag hans til menntarannsókna á Íslandi, ekki síst 

leiðsagnar hans við innleiðingu starfendarannsókna og annarra kennararannsókna í skólum hér á 

landi. Hafþór hefur einnig verið brautryðjandi í þróun kennaranáms, meðal annars í náttúrugreinum 

þar sem hann hefur lagt áherslu á samstarf við vettvang. Einnig vilja samtökin þakka honum skrif hans 

fyrir veftímaritið Skólaþræði. Samþykkt var að tilkynna þetta á ársþinginu miðvikudaginn 6. 

nóvember. Leitað hefur verið til Hafdísar Guðjónsdóttur og Karenar Rutar Gísladóttur um að ávarpa 

hann af þessu tilefni. Einnig verður honum færð gjöf frá samtökunum.  

b. Undirritun samkomulags um íslensku menntaverðlaunin.  

Þrúður Hjelm mun undirrita á Bessastöðum 5. nóvember samkomulag um að endurvekja Íslensku 

menntaverðlaunin. 

c. Áherslur í starfi félagsins næstu misserin.  

Eftirfarandi var bókað. 
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 Áhugi er á að fá öflugan erlendan aðalfyrirlesara. Meðal annars var nefndur áhugi á að leita 

til Guy Claxton sem er prófessor emeritus Professor við Háskólann í Winchester (e. learning 

power approach). 

 Bent var á að áhugavert væri að fá erlendan fræðimann til að fjalla um slow-teaching 

hreyfinguna eða um gagnrýna uppeldisfræði (critical pedagogy). 

 Mikilvægt er að halda áfram samstarfi við ólíka aðila og sinna vel öllum skólastigum.  

 Rætt um að efla þyrfti samstarf háskólanna við vettvang, sem og að taka kennsluhætti á 

háskólastigi til umræðu.  

 Áríðandi er að huga betur að áskorunum fjölmenningarsamfélagsins og kennslufræði 

fjölmenningar, einkum þykir vanta leiðsögn um starf með fjöltyngdum nemendum inni í 

skólastofunni. Rætt var um að leita til Kanada eftir fræðilegri og hagnýtri ráðgjöf. Meðal 

annars var nefnt nafn Roma Chumak-Horbatsch sem starfar við Ryerson háskólann. 

 Huga þarf að þróun í kennslufræði faggreina. 

 Fjalla þarf meira um forystu í menntakerfinu (e. leadership).   

11. Fundarslit. 
 

Fundi var slitið kl. 19.05 


