
Aðalfundur STÍL 31. Mars kl. 20 í stofu 422 í Árnagarði HÍ.  

Dagskrá:   
1) Skýrsla stjórnar 
2) Gjaldkeri leggur fram reikninga 
3) Skýrslur aðildarfélaga 

4) Skýrsla Málfríðar 

5) Árgjald ákveðið 

6) Sumarnámskeið: Ritsmiðja á Hofsósi 

7) Samstarf við Menntamálaráðuneyti  

8) Önnur mál 

Formaður STÍL, Ragnheiður Jóna Jónsdóttir setti fundinn og skipaði Jón Hannesson (FEKI) 

fundarstjóra og Eyjólf Má Sigurðsson (FFÍ) ritara.  

Lovísa Kristjánsdóttir (FDK), benti á og lét færa til bókar að fundurinn hafði ekki verið boðaður 

með löglegum fyrirvara þ.e. að þegar boðað var til fundarins með viku fyrirvara þá fylgdi ekki 

dagskrá fundar. Auk þess stendur í lögum samtakanna að aðalfundur skuli haldinn í febrúar, það 

hafi ekki verið virt.  Af þessu spunnust nokkrar umræður og var lokaniðurstaða sú að fundinum 

skyldi haldið áfram en halda skuli framhaldsaðalfund 8. Apríl sem boðaður verður með löglegum 

fyrirvara.  

1. Ragnheiður Jóna Jónsdóttir las skýrslu stjórnar (sjá meðfylgjandi skjal). Hún greindi meðal 

annars frá breytingum á stjórn samtakanna en bæði Valgerður Guðjónsdóttir (F.Þ.) og 

Eyjólfur Már Sigurðsson (FFÍ) eru á útleið og í þeirra stað koma Steinunn Geirsdóttir frá 

FÞ og Vera Valgarðsdóttir frá FFÍ. Það sem helst hefur borið til tíðinda frá síðasta 

aðalfundi er að samtökin heiðruðu Vigdísi Finnbogadóttur á 80 ára afmæli hennar 15. 

apríl sl. og gerðu hana að heiðursfélaga. Námstefna NBR var haldin í Reykjavík í júní, og 

sóttu hana 80 manns frá 11 löndum.  Þann 26. September, á Evrópskum tungumáladegi 

hafði Ragnheiður Jóna frumkvæði að stofnun Vina Vigdísarstofnunar til stuðnings 

Alþjóðlegrar tungumálamiðstöðvar sem stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum 

tungumálum hyggst reisa á háskólalóðinni. Samtökin tóku einnig þátt í málþingi sem 

haldið var 28. September undir yfirskriftinni „Tungumál skapa tækifæri“ og var 

umfjöllunarefnið þar ný námskrá fyrir framhaldsskóla og hvaða áhrif hún hefur á 

tungumálakennslu í framhaldsskólum. Í framhaldi af þessu málþingi hefur STÍL tekið þátt í 

samráðsfundum um þetta málefni ásamt fulltrúm fagfélaga og H.Í. Ragnheiður greindi 

jafnframt frá því að Málfríðarkaffi hafi verið haldin og að í bígerð sé sumarnámskeið sem 

nánar verður fjallað um síðar á fundinum.  

2. Gjaldkeri samtakanna, Valgerður Guðjónsdóttir lagði fram reikninga (sjá meðfylgjandi 

skjal) og voru þeir samþykktir með fyrirvara um samþykki framhaldsaðalfundar.  

3. Formenn eða fulltrúar stjórna fagfélaga fluttu skýrslur sínar. Skv. beiðni frá fundarritara 

verður ekki gert sérstaklega grein fyrir þeim í þessari fundargerð heldur verða þær birtar 

á vef samtakanna. Þau sem fluttu skýrslur voru: Jón Hannesson fyrir FEKI, Erna Jessen 

fyrir FDK, Eyjólfur Már Sigurðsson fyrir FFÍ, Einar Trausti Óskarsson fyrir FS, Sigurborg 

Jónsdóttir fyrir FÞ, Hulda Karen Daníelsdóttir fyrir ÍSBRÚ og Erika Frodell fyrir FNOS. 

Hulda Lín Magnúsdóttir nýr formaður FÍKÍ kynnti sjálfa sig og nýja stjórn félagsins sem er 

skipuð auk hennar þeim Maurizio Tani og Cinziu Fjólu Fiorini. 15 eru skráðir í félagið. 



4. Ásmundur Guðmundsson lagði fram reikninga Málfríðar (sjá meðfylgjandi) og voru þeir 

samþykktir með fyrirvara um samþykki framhaldsaðalfundar.  

Fleira var ekki rætt að sinni, fundi frestað til 8. Apríl.  

 

Framhaldsaðalfundur STÍL í KÍ húsinu, 8. apríl 2011 kl. 16. 

Ragnheiður Jóna Jónsdóttir formaður STÍL setti fundinn og skipaði Hólmfríði Garðarsdóttir 

fundarstjóra og Eyjólf Má Sigurðsson ritara.  

Hólmfríður bar undir samþykki skýrslu stjórnar og reikninga sem kynnt voru á fyrri fundi. Hvor 

tveggja samþykkt samhljóða. Þá voru reikningar Málfríðar bornir undir samþykki en Þyrí Kap 

Árnadóttur kom með þá athugasemd að endurskoðandi þarf að samþykkja þá á ný þar sem þeim 

hefur verið breytt frá því að hann fór yfir þá. Reikningar Málfríðar voru samþykktir með þessum 

fyrirvara.  

5. Stjórn STÍL leggur til að árgjald verði lækkað um helming eða úr 500 kr. á hvern 

félagsmann í 250 kr. Þetta er gert í ljósi þess að  fjárhagsstaða samtakanna er ágæt og að 

styrkir til fagfélaga hafa minnkað mjög. Þetta var samþykkt samhljóða. Þeim tilmælum 

verður beint til formanna fagfélaga að þeir samræmi greiðslur árgjalda og að þeir sjái til 

að félagatal verði uppfært hjá K.Í.  

6.  Ragnheiður greindi frá fyrirhuguðu sumarnámskeiði sem haldið verður á Hofsósi 14. – 

19. ágúst. Um er að ræða ritsmiðju fyrir núverandi og tilvonandi tungumálakennara og 

móðurmálskennara.  Námskeiðið verður 40 klst. og þeir sem ljúka ákveðinni 

undirbúningsvinnu og eftirfylgni fá námskeiðið metið til 5 eininga á menntavísindasviði 

HÍ. Kostnaður er kr. 25.000 á hvern þátttakanda og er fullt fæði innifalið í því gjaldi. 

Þátttakendur þurfa sjálfir að greiða fyrir gistingu en ferðaþjónustuaðilar á Hofsósi gefa 

verulegan afslátt á gistingu. Leiðbeinandi verður Dr. Jeffrey Wilhelm, prófessor í ensku 

við Boise State University, í Idaho en umsjónarmenn verða Ragnheiður Jóna og Baldur 

Sigurðsson, dósent í íslensku við Menntavísindasvið HÍ. Skráning fer fram hjá EHÍ og 

nemendaskrá HÍ. Kennt verður á ensku en þátttakendur mega rita á hvaða tungumáli 

sem er svo lengi sem tveir aðrir þátttakendur skrifa á sama máli. Skráning fer fram hjá EHÍ 

og nemendaskrá HÍ. Hólmfríður kom með þá ábendingu að gott væri að láta Guðrúnu 

Geirsdóttur hjá kennslumiðstöð HÍ vita af þessu námskeiði því hún hefur haldið 

ritþjálfunarnámskeið fyrir nemendur HÍ.  

7. Ragnheiður greindi frá samstarfi við Menntamálaráðuneytið sem hófst s.l. haust og lýtur 

að nýrri námskrá fyrir framhaldsskóla. Ljóst er að tungumálakennarar hafa verulegar 

áhyggjur af þeirri þróun sem gæti orðið með nýrri námsskrá en þar er gert ráð fyrir 

verulegri fækkun kennslustunda í þriðja máli og dönsku. Á málþingi sem haldið var um 

þetta efni þ. 28. september á síðasta ári kom í ljós að það er vilji af hálfu ráðuneytisins til 

að snúa þessari þróun við. Í framhaldi af málþinginu voru fagfélög beðin um að skila áliti 

sínu til ráðuneytisins og fulltrúar frá STÍL og Háskóla Íslands hafa hist á fundum í vetur. 

Þrátt fyrir þetta er ljóst að tungumálakennurum finnst að lítið hafi gerst og þeir eru orðnir 

óþreyjufullir, ekki síst í ljósi þess að skólastjórnendur eru nú þegar víða farnir að leggja 

fram tillögur að niðurskurði í kennslu allra erlendra tungumála annara en ensku. Vegna 



þessa  hefur stjórn STÍL í samvinnu við Auði Hauksdóttur hjá stofnun Vigdísar 

Finnbogadóttur og formenn fagfélaga samið eftirfarandi ályktun sem kynnt var á fyrri 

aðalfundi þ. 31. mars og send öllum fagfélögum í kjölfarið: 

 
Ályktun aðalfundar Samtaka tungumálakennara á Íslandi, STÍL, haldinn 
fimmtudaginn 31.mars 2011 
Samtök tungumálakennara á Íslandi, skora á menntamálaráðherra að koma í veg 
fyrir stórfelldan niðurskurð á kennslu í erlendum tungumálum með því að 
fresta gildistöku nýrra framhaldsskólalaga. Með því ynnist tími til að sníða 
augljósa agnúa af lögunum og skapa þannig sátt um metnaðarfulla og framsýna 
menntastefnu. Komi nýju lögin aftur á móti til framkvæmda í óbreyttri mynd 
vofir yfir stórfelld skerðing á kennslu erlendra tungumála, sem hefði 
ófyrirsjáanlegar afleiðingar í för með sér. Með þeirri námskrá sem nú er í 
undirbúningi yrði verulega dregið úr kennslu 3ja erlenda tungumáls og 
dönsku/norðurlandamála, sem hafa verið lykilgreinar í framhaldsskólum til þessa og sú 
tungumálakunnátta sem kennsla þeirra hefur skilað hefur verið þjóðfélaginu 
ómetanleg. Verði ekki snúið af þessari óheillabraut, blasir við að 
fyrirhugaðar breytingar muni draga alvarlega úr tækifærum ungs fólks til 
náms og starfa og torvelda samstarf Íslendinga á alþjóðavettvangi. Íslenskt 
samfélag og menning hefur um langt skeið notið góðs af víðtækri 
tungumálakunnáttu landsmanna, og það skýtur vægast sagt skökku við að draga úr 
þeim styrkleika á tímum þegar alþjóðasamskipti eru meiri en áður eru dæmi um 
í veraldarsögunni. Þá má benda á að meðal fárra atvinnugreina sem nú 
blómstra hér á landi, eru einmitt ferðaþjónusta og menningarstafssemi, þar 
sem allt byggist á tungumálakunnáttu og menningarfærni. 

 
Samtök tungumálakennara leggja traust sitt á að menntamálaráðherra hlutist 
til um að farsæl lausn verði fundin á þessu mikilvæga máli og leggi sitt af 
mörkum til að horfið verði frá þeirri óheillaþróun sem nýja námskráin hefði 
í för með sér. Komi ekki til breytinga á framhaldsskólalögunum, skorar STÍL 
á menntamálaráðherra að finna ásættanlega lausn innan ramma nýju laganna. 
Sem endranær er STÍL fúst til samstarfs við yfirvöld menntamála um 
metnaðarfullt og víðsýnt skólastarf. 
 
Ragnheiður sagði frá því að samræður við ráðuneytið hefðu tekið þá stefnu á undanförnum 

dögum að að hennar mati væri óþarft að senda ályktunina.  Hún greindi einnig frá því að næsti 

fundur ráðuneytis og fulltrúa tungumálakennara er fyrirhugaður í fyrstu viku eftir páska.  

Nokkrar umræður spunnust um þetta og voru flestir fylgjandi því að hún yrði þrátt fyrir þetta 

send menntamálaráðherra. Það sem kom m.a. fram var að nauðsynlegt er að uppfæra ályktunina 

og láta fylgja með henni bréf til úrskýringar. Einnig að þó að samræður við ráðuneytið hafi nú 

þokast í rétta átt þá sé ályktun aðalfundar mikilvægt plagg sem undirstrikar áherslur 

tungumálakennara.  Fundarmenn voru sammála um að forgangsatriði sé að ráðneyti beini þeim 

tilmælum til skólastjórnenda að þeir haldi að sér höndum með niðurskurð á tungumálakennslu á 

meðan unnið er að breytingum á námskrá. Oddný Sverrisdóttir (FÞ) lagði fram þá tillögu að 

nánari úrvinnsla ályktuninnar verði vísað til stjórnar og var það samþykkt.  

8. Ragnheiður Jóna greindi frá því að Auður Hauksdóttir muni eiga samtal við ráðherra um 

helgina og hafi óskað eftir því að fundurinn kæmi með tillögur að óskum. Fundarmenn 



voru sammála um að það sem væri mikilvægast nú sé að stöðva tillögur skólastjórnenda 

um niðurskurð í kennslu tungumála og að miðað verði við Evrópuramman við 

endurskoðun námskrár. Mikilvægt sé að setja nemendur í fyrsta sæti og tryggja að þeir 

fái nægjanlega kennslu í tungumálum til að tryggja þeim tækifæri á háskólanámi. Dæmi 

eru um að íslenskir nemendur fá ekki inngöngu í raunvísindanám í dönskum háskólum 

vegna ónógrar enskukunnáttu.  Ragnheiður lagði til að STÍL skori á Háskóla Íslands að 

hann geri kröfur um færni í erlendum tungumálum sem skilyrði fyrir inngöngu í samræmi 

við kröfur virtra háskóla á borð við University of Wisconsin, sem gera kröfu um um 

ákveðna þriðjamálskunnáttu. Oddný og Hólmfríður bentu á að þetta hefði margssinnis 

verið rætt innan háskólans en fyrir daufum eyrum. Oddný benti á mikilvægi þess að gera 

foreldra meðvitaða um mikilvægi tungumálafærni.  Samþykkt var að beina því til 

fagfélaga að þau taki að sér að kanna hvaða kröfur um tungumálafærni eru gerðar til 

háskólanáms á viðkomandi málsvæðum.  

Fleira var ekki rætt, fundi slitið kl. 17:30.  

 

 


