
Aðalfundur STÍL  02.03.2012 

Ársskyrsla 2011 FNOS 

 

FNOS, Félag norsku- og sænskukennarar á Íslandi. 

 

29.-31. Janúar. Námskeið með hljóðskald Solja Krapu, ( þetta var sagt frá á siðasti aðalfund STÍL.) 

 

7.  april. Málþing  um norræn tjáskipti  var haldið í Norræna húsið.  

Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur, Sendiráð Svíþjóðar, Noregs, Danmerkur og Finnlands ásamt Svensk-

Isländska Samarbetsfonden og Dansk-Islandsk Samarbejdsudvalg  stóð fyrir þetta málþing. Frú Vigdís 

Finnbogadóttir, Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra, Charlotte Wärnå frá sænska 

menntamálaráðuneytinu, Auður Hauksdóttir dócent á HÍ,  Bodil Aurstad  á vegum norræna 

ráðherranefndin, prófessor Lars –Erik Edlund, Erna Jessen dönskukennari  og Michael Dal lektor voru 

ræðumenn á þetta málþing. 

Gry Ek och Erika Frodell lýsti staðan í norsku- og sænskukennsla á Íslandi. 

 

29. april Aðalfundur. Stjórnin var endurkjósin í held sinni. 

 

21. – 22. Október kom Gro Ulland frá Háskólinn í Bergen og hélt meiriháttar fróðlegt námskeið um 

tungumálakennslu og hvernig að gera nemendur læs í fullustu merkingju. Aðal áherslur voru hvernig 

að nota myndir í kennslunni, hvernig að skapa væntingar fyrir lestur, hvernig að koma nemendur á 

óvart, hvernig að vinna úr textum á mismunandi vegum, hvernig að vinna með hljóð og hvernig að 

vinna með fagtexta á mismunandi hátt til að ná djúpum  skilningi. Sem sagt stórfínt námskeið og 

þatttakendur hæst ánægðir með þessa daga. 

 Í sambandi með námskeiðið var haldið fund fyrir stjórn í FNOS. 

 

17. – 19. nóvember var námskeið á vegum Nordspråk samtökunna  í Kaupmannahöfn þar sem 

Arnhild Mölnvík og Erika Frodell tóku þátt. Námskeiðið hét „Ung í Norden“ og fjallaði um hvernig við í 

norrænu löndin, og þá sérstaklega ungt fólk, skilja hvort annari og hvernig við getum unnið til að auka 

skilningin okkar á milli. 

 

4. janúar var haldið stjórnarfund og við byrjuðum að spá í nýja námskránni, sem við eigum eftir að 

halda áfram með nú í vor í stærri hópinn. 

 

Erum með okkar samvinnusvæði á netinu og deilum gögn og hugmyndum þar. 


