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Skólaþróunarteymi 
mennta- og menningarmálaráðuneytis

Starfið í þróun...
Innleiðing Menntastefnu. Brú á milli MRN og vettvangs.

Hvernig nýtumst við nemendum best?

En menntakerfinu í heild?



Menntastefna til 2030

Fyrsta aðgerðaáætlun 2021-2024



Aðgerðaáætlun 1
Menntastefna 2030



Aðgerðaáætlun 1

2021-2024

9 aðgerðir – 41 verkþáttur

• Verkefnahópur um hverja aðgerð

• Árangursmælikvarðar

• Mælaborð – stöðumat



9 aðgerðir í forgangi 2021-2024

1. Heildstæð skólaþjónusta byggð á þrepaskiptum stuðningi sem styður
við nám og farsæld barna og ungmenna

2. Skólaþróun um land allt

3. Markviss stuðningur við nemendur með fjölbreyttan tungumála- og 
menningarbakgrunn

4. Fjölgun kennara með leyfisbréf

5. Hæfni fagstétta í skólastarfi

6. Gagnrýnin hugsun, sköpun og skilningur

7. Mótun hæfnistefnu Íslands í virku samráði

8. Raddir unga fólksins – virkt nemendalýðræði á öllum skólastigum

9. Vönduð náms- og kennslugögn fyrir allt menntakerfið



Heildstæð skólaþjónusta byggð á þrepaskiptum
stuðningi sem styður við nám og farsæld barna og 
ungmenna

Markmið: Að tryggja aðgengi allra nemenda að heildstæðri skólaþjónustu 

þar sem þrepaskiptur stuðningur liggur til grundvallar. Þjónustan verði 

samþætt annarri þjónustu sem veitt er í þágu farsældar barna óháð búsetu.
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Skólaþróun um land allt
Markmið: Að stuðla að öflugri skólaþróun með fjölbreyttum verkefnum 

sem kennarar, skólastjórnendur og annað fagfólk og nemendur hafa 

frumkvæði að og byggja á grunni áherslna menntastefnu til 2030.
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Skólaþróun um land allt

Styrkir til skólaþróunar- og nýsköpunarverkefna fela í sér nýja áherslu sem ætluð er 

sem hreyfiafl framfara á vettvangi sem koma áherslum menntastefnunnar til 

framkvæmda, jafna tækifæri nemenda um land allt og hvetja alla skóla til 

nýsköpunar á sviði skólaþróunar svo úr verði öflugt lærdómssamfélag um land allt.

• Ekki samkeppnisfjármagn.

• Byggt á hugmynd og útfærslu Reykjavíkurborgar um skólaþróunarstyrki.

• Sérfræðingar og fagfólk í skólum landsins þekkir þarfir sinna starfsstaða best allra.

• Mikið traust og trú verður lagt á fagfólk og sérfræðinga við að útfæra verkefnin í samstarfi 

innan sem utan skóla og með markvissri miðlun og kynningum á þeim.

• Kynningar á verkefnum 2026 og 2030 á uppskeruhátíðum.
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Markviss stuðningur við nemendur                       með 
fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn

Markmið: Íslenskt menntakerfi mæti námslegum og félagslegum þörfum 

nemenda með fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn, á öllum 

skólastigum og skólagerðum, svo þeir standi jafnfætis jafnöldrum sínum, nái 

góðri færni í íslensku og taki virkan þátt í námi, leik og íslensku samfélagi.
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Markviss stuðningur við nemendur                       
með fjölbreyttan tungumála- og 
menningarbakgrunn

• Þörf er á öflugum og víðtækum aðgerðum til að bæta stöðu barna og 

ungmenna með fjölbreyttan tungumála og menningarbakgrunn í íslensku 

menntakerfi

• Í forgangi:  

• Stóraukin útgáfa námsefnis 

• Kennslu- og sérfræðiráðgjöf á landsvísu fyrir öll skólastig 

• Aukinn stuðningur og ráðgjöf til að efla þátttöku, vellíðan og íslenskufærni

• Upplýsingar um íslenskt menntakerfi, frístunda-, íþrótta- og æskulýðsstarf og fræðsla 
um mat á fyrra námi á fjölbreyttum tungumálum

• Stöðupróf í íslensku og erlendum tungumálum

• Aukin gæði íslenskukennslu fyrir fullorðna og endurskoðun á umgjörð, árangri og 
úthlutunarreglum styrkja 

…. og þess vegna í aðgerðaráætlun 13


