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Hugar þú að þinni sjálfbærni?
Hvernig höldum við í gleðina og sköpunina?
Hvernig þróum við starfið okkar áfram – og saman á sjálfbæran hátt?



Sendinefndin í ferðinni örlagaríku



Menntafléttan í hnotskurn

• Skólaár = 3

• Skólastig = 3

• Námskeið = 47

• Kennarar = u.þ.b. 80 

• Aðgengi = 100%

• Fjármagn = 130 milljónir

• Þátttökugjöld = 0 krónur

• Samstarfsstofnanir = 36 

• Skráningar haust 2022 = 900

• Alls leiðtogar vorið 2022 = 500 

• Viðfangsefni = Fjölbreytt frá A-Ö

• Framtíðarsýn = Við leyfum okkur að vona: björt!



9 leikskólar

12 grunnskólar

4 framhaldsskólar



Þrír þræðir Menntafléttu 

•Námssamfélög

•Stjórnendur

•Kennarar sem leiðtogar 

í námssamfélagi



Sjálfbær 
starfsþróun!

• Professional development 
is not necessarily 
professional learning (Fullan, 
2015)

• Til að nám í starfi eigi sér
stað verður að vera til
staðar lærdómsmenning =

Námssamfélög

• Tíu prósentin…





Rétt´ upp hönd!

• Kennslufræðileg forysta stjórnenda
hefur mikil áhrif á þróun náms, 
kennslu og starfshátta

(Robinson, 2011)





„Námskeiðið hefur haldið
utan um umræðuna og
sett hana í ákveðinn farveg
sem ekki hefði orðið til á
annan hátt”.

Þátttakandi 2021-2022



Námssamfélög Menntafléttu

• Námssamfélagið í móðurskipinu
• Verkefnastjórar, stýrihópur, stjórnvöld og allir 

Menntafléttararnir 80+

• Námssamfélagið á námskeiðum 
Menntafléttunnar

• Kennarar og þátttakendur – þátttakendur 
innbyrðis

• Námssamfélagið í skólum 
þátttakenda

• Áhrifin sem námskeiðin hafa á nám 
barna og unglinga



Rödd kennara og verkefnastjóra

„Með þátttöku í Menntafléttunni hef ég fengið 
tækifæri til að læra á áþreifanlegan hátt ...

• Hvernig samsköpun magnast þegar fólk með margs konar reynslu 

og þekkingu og brennandi áhuga á þróun kennsluhátta, kemur 

saman.

• Hvernig gagnkvæm virðing í samstarfi vettvangs og fræða getur leitt 

af sér nýsköpun í námi og kennslu.

• Hvernig tæknin getur máð út takmarkanir vegna staðsetningar 

þátttakenda og kennara og hvatt til tengsla meðal þeirra utan 

námskeiðanna.“

• Hvernig þátttakendur námskeiðanna valdeflast í eigin starfi við að 

deila reynslu sinni og leiða samstarfsfólk sitt í þróun breyttra 

starfshátta. 



Raddir úr stýrihópi og úr
verkefnastjórateymi

• „Menntafléttan hefur jú það markmið að 
búa til fjölbreytt námskeið. 

• En undirliggjandi er það mikilvæga markmið 
hennar að styðja við og þroska 
námssamfélög í skólum. 

• Þar liggur sjálfbærni verkefnisins, þar gerast 
töfrarnir sem lyfta þróun náms og kennslu 
upp – og áfram. Og þetta er langhlaup.“



Rödd kennara - vettvangur
• Það sem gerir Menntafléttuna ólíka öðrum

þróunarverkefnum er að hún einbeitir sér ekki bara að
starfsþróun, heldur að heildstæðri skólaþróun.

• […] ég hef þurft að endurhugsa hlutverk mitt sem
námskeiðshaldara, þar sem markmiðið er ekki bara að
vekja áhuga þátttakenda heldur að stuðla að því
að námskeiðsferlið leiði til nýrra vinnubragða í
skólunum þeirra.

• Fyrir mig persónulega kom það skemmtilega á óvart hvað
ég þróaði mitt eigið starf sem leikskólakennari mikið
áfram við þátttöku í Menntafléttunni. 

• Ég fékk nýjar hugmyndir, prófaði nýjar aðferðir og hugsaði á
dýpri hátt um hvernig hægt væri að miðla starfsháttum
mínum til annarra.“



Rödd kennara - samstarfsstofnanir

• „Menntafléttan veitti mér tækifæri
til að eiga djúp og innihaldsrík
samtöl við kennara á vettvangi. 

• Þó að ég væri kennarinn á
námskeiðinu þá lærði ég síst minna
af þátttakendum námskeiðanna. 

• Það var valdeflandi fyrir mig sem
fagmann að taka þátt í starfsþróun
þar sem allt fer fram á jafningja
grundvelli.“



Rödd kennara - háskólar
• „[…]fyrst og fremst er það þó innblásturinn og

endurvakin kennslugleði sem ég þakka fyrir. 

• Fyrir mig sem svolítið þreyttan háskólakennara var 
sannkölluð vítamínsprauta að fá svona
áhugasaman hóp og finna hvað ástríða fyrir
viðfangsefninu getur verið smitandi.

• Það var gaman að skynja hvað þátttakendur voru
þakklátir fyrir að fá tækifæri til að ræða saman um 
viðfangsefnið en samtímis kom mér á óvart hvað
þörfin fyrir slíkt samtal var mikil og uppsöfnuð.“



Raddir þátttakenda af vettvangi

• „Gott að fá tækifæri til samræðna við aðra kennara á landsvísu.“

• „Umræður og ígrundun er það sem hefur gagnast mest. Það gefur alltaf nýjan vinkil að heyra af reynslu 
annarra.“

• „Frábært að fá að tengjast öðru fólki, spjalla, skiptast á skoðunum og hugmyndum.“

• „Gaman að kynnast fleira fólki sem er með brennandi áhuga á þessu efni.“

• „Margar hugmyndir, gott að komast í samband við svipaða skóla; litla skóla úti á landi.“

• „Gott að spjalla við aðra og deila sinni eigin reynslu og þekkingu. 

• „Áhugaverðir fyrirlestrar og ekki síður rafræn samtöl þátttakenda í ZOOM herbergjum.“

• „Það sem mér hefur fundist skipta mestu máli er að heyra um áhugaverð verkefni sem kennarar víða um land 
eru að vinna með nemendum sínum.“

• „Það er svo gott að deila með öðrum“



Stóra spurningin er …

• „Markmiðið sem ég setti mér fyrir námskeiðið
var að þétta kennarahópinn á yngsta stigi og
ná þessu faglega spjalli um […]kennsluna á
jafningja grundvelli og prófa nýjar aðferðir […] 
saman. Það hefur tekist, við höfum átt góð
samtöl sem efla okkur í starfi“

• Hvernig hefur tekist að mynda
námssamfélag í tengslum við
námskeiðin? 

• Mjög eða frekar illa 43,7%

• Mjög vel eða vel 46,8%

• Veit ekki/vil ekki svara = 9,5%





Svo komu Svíarnir …



Hvað sögðu þeir um okkar sérstöðu?

• Fjölbreytni – breiður markhópur, m.v. ungan aldur Menntafléttu 

• Umgjörðin er milliliðalaus – háskólar og vettvangur eru 
samstarfsaðilar.

• Vettvangur er hluti af Menntafléttunni – virk grasrót sem hannar og 
kennir námskeið innan hugmyndafræði Menntafléttu

• Fagmennskunni á vettvangi er treyst til að halda utan um og hlúa að 
námssamfélaginu á hverjum stað.

•= Sjálfbær starfsþróun?







Hugum að okkar sjálfbærni og teymanna sem við tilheyrum
Höldum í gleðina og sköpunina: Leiðtogar og brautryðjendur í skapandi starfsþróun!
Þróum starfið okkar áfram á sjálfbæran hátt – fyrir okkur og fólkið okkar



Stillum saman strengi!

Sá ég spóa
suður í flóa
syngur lóa
út í móa
bí bí bí bí!
Vorið er komið víst á ný!

Myndir: Úr einkasöfnum (með leyfi fyrirsæta), 
Pauline Guilmot, Álfhildur Magnúsdóttir, Inga 
Auðbjörg - og IKEA

Skráning á Menntafléttunámskeið
stendur yfir á vef Menntamiðju!


