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STÍL, samtök tungumálakennara á Íslandi 
 

[SKÝRSLA STJÓRNAR STÍL, STARFSÁRIÐ 2012 - 2013] 
Gerð er grein fyrir störfum stjórnar; innra starfi samtakanna, tengslum við vettvang, starfsþróun, erlendu 
samstarfi, fjármálum samtakanna og helstu úrlausnarefnum sem stjórn stendur frammi fyrir á næsta 
starfsári. 
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Stjórn 

 Skipan stjórnar: (Brynhildur Anna Ragnarsdóttir, formaður;  Lilja Margrét Möller, meðstjórnandi;  
Lovísa Kristjánsdóttir, meðstjórnandi;  Steinunn Geirsdóttir, gjaldkeri;  Steinunn Njálsdóttir, 
meðstjórnandi;  Svanlaug Pálsdóttir, vefstjóri ; Vera Valgarðsdóttir, ritari,).  
Í stjórninni hefur ríkt einhugur og samtaka vilji til að taka á þeim málum sem áhersla var lögð á, á 

starfsdegi. Stjórn situr að mestu óbreytt næsta starfsár en Steinunn Geirsdóttir, gjaldkeri gengur 

úr stjórn, þar sem hún mun dvelja erlendis næsta skólaár. Stjórn Félags þýskukennara mun 

tilnefna fulltrúa í hennar stað.  

 Stjórnarfundir á starfsárinu hafa verið sjö, þar af einn fundur með formönnum stjórna 

aðildarfélaga og starfsdagur með þátttöku fulltrúa allra stjórna. Að auki hafa fulltrúar úr stjórn 

hitt ritstjórn Málfríðar tvisvar sinnum. 

 Félagar í STÍL eru um 900. 

Innra starf 

 Starfsdagur var haldinn 22. september 2012 með þátttöku fulltrúa úr öllum aðildarfélögum. 

 Starfsáætlun. Á starfsdegi voru tekin fyrstu skref í gerð starfsáætlunar.  

o Hvað er STÍL? 

o Samtök tungumálakennara á Íslandi, skammstafað STÍL. Í samtökunum eru eftirfarandi 

aðildarfélög og þau leggja fé í rekstur samtakanna og útgáfu á tímaritinu Málfríði.  

 Félag dönskukennara á Íslandi(FDK) 

 Félag enskukennara á Íslandi (FEKÍ) 

 Félag frönskukennara á Íslandi (FFI) 

 Félag ítölskukennara á Íslandi (FÍKÍ) 

 Félag norsku- og sænskukennara á Íslandi (FNOS) 

 Félag spænskukennara á Íslandi 

 Félag þýskukennara á Íslandi 

 Ísbrú,félag kennara sem kenna íslensku sem annað tungumál 

o Hvað gerir STÍL? 

 STÍL starfar fyrir tungumálakennara í gegnum aðildarfélög STÍL, með því að gefa 

út sameiginlegt fagtímarit, Málfríði og eflir þannig umræðuna milli fagfélaganna 

og styrkir fagvitund og fagmennsku tungumálakennara.  Samtökin búa yfir mikilli 

sérfræðiþekkingu sem nýta ber í endur - og símenntun tungumálakennara. STÍL 

er í samvinnu við erlend samtök tungumálakennara. 

o Helstu úrlausnarefni að mati fulltrúa á starfsdegi. 

 Tenging skólastiga í nýjum námskrám og námsmati. 

 Rjúfa einangrun tungumálakennslunnar.  

 Efla sameiginlega starfsvitund og þekkingu. 

 Kennsluhættir og kennsluaðferðir. 

 Fagmennska í tungumálakennslu yngri barna. 
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 Kunnáttu-og færnimat nýnema í framhaldsskóla. Tenging við námskrá. 

 Alhliða námsmat með öllum færniþáttum – matsaðferðir. 

 Náms- og starfsvettvangur framtíðarinnar. 

 

 Val á þema ársins er byggt á þremur atriðum í starfsáætlun; tenging skólastiga í nýjum 

námskrám og námsmati, alhliða námsmat með öllum færniþáttum og að efla sameiginlega 

starfsvitund og þekkingu. Ákveðið var að taka púlsinn á stöðu námsmats í tungumálum.  Byrjar 

hér í dag með ör-ráðstefnu um stöðupróf á mörkum grunn- og framhaldsskóla. Háskólakennarar  

héldu málþing um stöðupróf við upphaf náms í tungumálum við Háskóla Íslands,  haustið 2012 

og birtu dágóða grein um það í haustútgáfu af Málfríði 2012. Í ágúst 2013 verður námsstefna 

haldin fyrir framtíðarsérfræðinga  aðildarfélaganna í námsmati, með liðsstyrk frá Evrópska 

Nýmálasetrinu í Graz. 

 Uppfærsla laga til samræmis við breytta tíma. Á aðalfundi 2012 var gerð breyting á 5.gr., í lögum 

samtakanna. Tímarnir breytast og lögin þarf að endurskoða. Á aðalfundi 2013 verða lagðar fram 

nokkrar breytingar á lögum, sem skýra munu starfsramma stjórnar í breyttum heimi. Í kjölfar 

vinnunnar á starfsdegi komu upp ýmiss álitamál, sem ekki verður lokið nema með gagngerri 

endurskoðun á lögunum.  Mikilvægt er að skipuð verði laganefnd í eitt ár til að fara yfir og 

endurskoða lögin. Tillögur að lagabreytingum voru sendar stjórnum aðildarfélaganna til 

umsagnar 1. febrúar og aftur 25. febrúar. 

 Félagatal: Gagnger endurskoðun og tiltekt á fjölda félaga í aðildarfélögunum fór fram á 

starfsárinu í samstarfi við KÍ. Betur má ef duga skal og er mikilvægt að stjórnir fylgist vel með og 

haldi vel utan um skráða félaga. 
 

Tengsl við vettvang og þvert á skólastig 

Málfríður 

 Ritstjórn síðustu ára hefur verið undirmönnuð miðað við það sem hún á að vera skv. 10. gr., í 
lögum. Þrátt fyrir það hafa þau Ásmundur, Bryndís og Halla unnið þrekvirki í útgáfu á tímaritinu. 
Bryndís Helgadóttir hefur staðið vaktina á annan áratug eða frá árinu 2001, lætur nú af störfum 
og færir stjórnin henni  bestu þakkir fyrir vel unnin störf.  

 Fullskipuð ritstjórn hefur tekið við störfum. Núverandi ritstjórn skipa: Ásmundur Guðmundsson 

(FÞ), Eva Leplat (FFÍ), Halla Thorlacius (FEKI), Pétur Rasmussen (FDK) og  Svanlaug Pálsdóttir 

(STÍL). Gerð hefur verið tillaga að mönnun ritstjórnar og hvernig sæti skiptast á milli félaganna. 

FDK, FEKI og stjórn STÍL munu alltaf hafa mann í ritstjórn, þar sem þeir hafa flesta félagsmenn, 

bæði á grunn- og framhaldsskólastigi. Hin aðildarfélögin skipta á milli sín öðrum sætum eftir 

ákveðnu skipulagi.  

 Ritstjórnarstefna: Á starfsdegi kom fram sú ósk að ritstjórn markaði sér ritstjórnarstefnu og 

komu fram fjölbreyttar ábendingar, sem nýttar hafa verið í þá stefnu, sem verður við lýði á næsta 

starfsári. 

 Blöð ársins: Út komu að venju tvö blöð og mun ritstjórn gera grein þeim í sinni skýrslu, ásamt 

nýrri ritstjórnarstefnu. 
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Hugmyndir eru uppi um að vefvæða Málfríði og hafa annað blaðið rafrænt,til að byrja með. Til þess þarf 

að tryggja Málfríði varanlegt svæði á vefnum. Þörf er á að skipa starfshóp til að yfirfara vefmál Málfríðar 

og til þess að umtalsvert magn Málfríðar glatist ekki, þarf að koma henni varanlega fyrir. 

Heimasíðan  
Svanlaug Pálsdóttir fulltrúi Félags spænskukennara í stjórn STíL, hefur tekið að sér að sjá um heimasíðu 
STÍL. Hún er jafnframt fulltrúi stjórnar í ritstjórn. Hún vinnur nú að einföldun síðunnar og að gera hana 
aðgengilega og gagnlega. Nýtt starfsumhverfi krefst þess að skráð sé í lög, að eitt embætta í stjórn sé 
umsjón með vef. 

 

Starfsþróun og tengsl skólastiga 
Ör-ráðstefna í tengslum við aðalfund: Kennarar í Deild erlendra mála, hófu umræðu um stöðu nemenda 
með ráðstefnu, um stöðu nýnema við upphaf náms í erlendum tungumálum við HÍ og birtu grein um 
stöðuprófin í Málfríði haustið 2012. Stjórn ákvað að fylgja þeirri umræðu eftir og fá þá aðila, sem annast 
framkvæmd stöðuprófa á mörkum grunn- og framhaldsskóla, til að halda á aðalfundi nokkur ör-erindi, 
um reynslu sína af þeim. Þetta málþing og ör-ráðstefna er gott innlegg í verkefni ársins, sem er námsmat í 
ljósi nýrrar aðalnámskrár. 

Sumarnámskeið 2013:  

 Í nýrri námskrá er lögð áhersla á að samfella sé í kennslu og námsmati á öllum tungumálum og 
skólastigum. Markhópurinn eru fulltrúar aðildarfélaga STÍL á grunn- og framhaldsskólastigi, ásamt 
kennurum við deild erlendra tungumála við Háskóla Íslands. 

Sumarnámskeiðið verður ferli  í nokkrum þrepum: 

1. Haldið verður 30 - 35 manna 3ja daga námsstefna (seminar)  13., 14. og 15. ágúst 2013, með 
þátttakendum úr grunnskólum, framhaldsskólum og háskólum, sem aðildarfélögin hafa valið. 
Mikilvægt er að þeir grunn- og framhaldsskólakennarar, sem valdir eru til setu á námsstefnunni, verði 
framtíðarleiðtogar í námsmati í sínu félagi og að þeir öðlist sameiginlegan skilning á 
Evrópurammanum og fræðilegum forsendum hans, svo að þeir túlki hann á sama hátt.  

a. Markmið námsstefnunnar eru að færa kennurum í hendur tæki, sem gerir þeim kleift að 
útbúa marktæk próf/námsmat á stigi B2 í Ensku, B1 í Dönsku, A2 í Frönsku, Þýsku og 
Spænsku. 

b. Kennarar koma frá Nýmálasetrinu í Graz fyrir tilstilli Eyjólfs Más Sigurðssonar, forstöðumanns 
Tungumálamiðstöðvar Háskóla Íslands, sem er fulltrúi Mennta- og menningamálaráðuneytis í 
stjórn þess.  Þeir eru: Jana Bérešová, doktor í námsmati í tungumálum og Gilles Breton sem 
hefur víðtæka reynslu af að nota Evrópurammann við námsmat. Dagskrá og skipulag verður 
kynnt formönnum aðildarfélaga með vorinu. 

2. Þátttakendur á námsstefnunni munu síðan stýra vinnustofum/smiðjum  hver í sínu félagi, þar sem 
unnið verður með efnið. Mikilvægt er að menn leiti leiða til að fá kennara utan af landi í þessa vinnu, svo 
ekki skapist gjá milli landshluta.  

 Í vinnustofum fagfélaganna verða útbúnar frumgerðir (prototypes) af prófum/námsmatsleiðum, 
til að staðsetja hæfni nemenda miðað við Evrópurammann (A2 - B2) og þ.a.l. hæfniviðmið 
námskrár í erlendum tungumálum.   
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 Þessi próf/námsmatsleiðir verða síðan sendar til vottunar (validation), til sérfræðinga Evrópska 
nýmálasetursins í Graz, upp úr áramótum 2014.  

 Þau próf/námsmatsleiðir, sem fá vottun, verða birt á heimasíðu Nýmálasetursins. 

 Ætlunin er að hægt verði að frumreyna (pilot) prófin/námsmatið vorið 2014. 
 
3. Stjórn STÍL kynnti formönnum aðildarfélaga hugmyndina að sumarnámskeiðinu vorið 2012 og sendi 

þeim bréf (21.01.13), þar sem þeir voru hvattir til að sækja um styrki í Sprotasjóð og 
Endurmenntunarsjóð grunnskóla ,til að standa straum af kostnaði við vinnustofur og smiðjur í kjölfar 
námsstefnu sumarsins. 

 

Undirbúningur vegna afmælisárs 2015:  

STÍL – Samtök tungumálakennara á Íslandi, hafa starfað í 30 ár haustið 2015. Undirbúningur að 
afmælisári er hafinn.  Hafdís Ingvarsdóttir, fyrsti formaður STÍL og Kirsten Friðriksdóttir, hafa fallist á að 
leiða verkefnið fyrstu skrefin, í ljósi langrar reynslu og þekkingar á málefnum STÍL og skyldra samtaka. 
Haft hefur verið samband við ráðstefnufyrirtækið Your host in Iceland um að halda utan um ytri umgjörð 
ráðstefnu og við Sigurborgu Jónsdóttur, alþjóðafulltrúa STÍL, um milligöngu við systurfélög.  Óskað verður 
eftir fólki til starfa við undirbúning, þegar fram á árið kemur. 

 

Erlent samstarf 

 Sigurborg Jónsdóttir, fyrrverandi formaður STÍL,  er ritari Evrópusambands tungumálakennara, 
sem er hluti af alþjóðasamtökunum (FIPLV). 

 Sigurborg Jónsdóttir er jafnframt formaður NBR - NORDIC-BALTIC hluta, heimssambandsins. 

 Sigurborg Jónsdóttir og Ida Semey var fulltrúi STIL og flutti erindi um Literacy of audiovisual 
images in language learning. 

 Næsta NBR- þing verður í Eistlandi 2014 

 Næsta alþjóðaþing verður haldið í Kanada, gestgjafi verður CASLT. 

 Sigurborg Jónsdóttir hefur verið frá vinnu vegna veikinda undanfarinn vetur en við vonum að 
með hækkandi sól nái hún kröftum á ný. 

 

Fjármál og styrkir 
Þrengra er um aðfengið fjármagns, til starfa en verið hefur. Upphæðir eru lægri og meira aðhalds er 
krafist af hálfu styrkveitanda.  Nú orðið þurfa að fylgja umsóknum um styrki, greinargerð með 
fjárhagsstöðu á reikningum samtakanna og er framlag úr sjóðum háð stöðu á reikningum. 

 Ráðuneytið; föst upphæð til allra fagfélaga – 150.000 
o Stefnumótunarvinna. Námsmat í tungumálum ,í ljósi nýrrar aðalnámskrár, í samvinnu við 

Tungumálamiðstöð Háskóla Íslands og sérfræðinga frá Nýmálamiðstöðinni í Graz (ECML). 
Samvinna  aðildarfélaga STÍL á grunn- og framhaldsskólastigi, ásamt kennara við deild 
erlendra tungumála við Háskóla Íslands.  
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 KÍ veitir hámarksstyrk einu sinni á ári – 350.000 (90.000 og 260.000). 

 

 

 

 
 

 Vonarsjóður – 250.000 
o Sótt var um styrk fyrir átta grunnskólakennara, til þátttöku í sumarnámskeiði STÍL. 

 SEF – Samstarfsnefnd um endurmenntun framhaldsskólakennara 
o Sótt var um styrk fyrir 24 framhaldsskólakennara. 

 Endurmenntunarstofnun Háskólans hefur tekið að sér umsjón og framkvæmd styrkumsókna sem 
og utanumhald og framkvæmd námskeiðanna sjálfra.  

 Guðrún Hrefna Guðmundsdóttir undirbjó og stýrði starfsdegi, endurgjaldslaust og Ragnheiður 
Jóna Jónsdóttir lánaði Hannesarholt á sömu kjörum. Allt eru þetta styrkir til samtakanna sem ber 
að þakka. 

Farið var að samþykkt síðasta aðalfundar, um að inna af hendi þóknanir til stjórnarmanna, ritstjórnar og 
vegna vinnu við útgáfu blaðsins á vef, greiddar vor % til þess sem aflar allra auglýsinga í Málfríði.   

Gjaldkeri gerir nánar grein fyrir reikningum, stöðu og uppgjöri.   

Samstarf við opinberar stofnanir 
 Menntamálaráðuneytið vegna raunhæfnimats 

 Stofnun Vigdísar vegna Evrópska tungumáladagsins  

 Tungumálamiðstöð og Endurmenntunarstofnun Háskóla íslands vegna sumarnámskeiðs. 

 Alþjóðaskrifstofa Háskólastigsins vegna hugmyndavinnu í tengslum við styrkumsóknir. 
 

Áskoranir starfsársins 2013 - 2014 
 Lagabreytingar  - laganefnd 

 Vefþróunarnefnd til að fara yfir stöðuna á vefjum samtakanna, kanna hvort vefur 

Málfríðar er í hættu og þá hvort fýsilegt er að sameina vef STÍL og Málfríðar. 

 Námsmat í ljósi nýrrar námskrár, gerð prófa, fá þau metin og prófuð á vettvangi. 

 Undirbúningur að afmælisári. 

 Undirbúningur að þátttöku aðildarfélaga STÍL í BNR ráðstefnu. 
 
 
Reykjavík 28. febrúar 2013 
 
f.h. stjórnar 
Brynhildur Anna Ragnarsdóttir, formaður 

 

 

Innra starf STÍL 70.000 

Vegna Tímaritsins Málfríðar 150.000 

Ör-ráðstefna og aðalfundur 40.000 

 260.000 

Til Málfríðar fyrr á starfsárinu  90.000 

Samtals 350.000 
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Starfsáætlun stjórnar STÍL 2013 - 2014 

Verkefni Framkvæmd  Tímasetning  Staða 

Starfsþróun 

Ör-ráðstefna um stöðupróf á 

mörkum grunn – og 

framhaldsskóla. 

Námsstefna um námsmat. 

Kynningarfundur á Akureyri í 

samstarfi við Skólaþróun 

Aðalfundur 1. mars 

 

12. – 16. ágúst 

Ágúst 2013 

Styrkur frá KÍ 

 

Styrkur frá Graz, SEF, Vonarsjóði. 

Háð styrkjum. 

Málfríður 

Fullskipuð ritstjórn skv. §10 

 

Ritstjórnarstefna 

 

Þemaskipt blöð 

 

Rafræn útgáfa 

Lok janúar 

 

Tilbúin 

 

Vor- og haustblað 2013 

 

Kanna þarfir og þol heimasíðu 
Málfríðar fyrir þetta hlutverk. 

Fundur með ritstjórn í 28.01  

 

Hugmyndir frá starfsdegi og sett í plagg 
af stjórn og ritstjórn. 

Stærð blaðs ræðst af fjárhag. 

 

Leitað verður eftir styrkjum til þess. 

Heimasíða  

Tiltekt 

 

Upplýsingar um námskeið og annað 
efni er varðar alla 
tungumálakennara. 

 

Alþjóðasamstarf 

Er í vinnslu 

 

Upplýsingar frá 
aðildarfélögum 

 

 

Upplýsingar frá 
alþjóðafulltrúa 

Verið að fara yfir upplýsingar, stoppa í 
göt, flokka og bæta við. 

 

Vantar myndir úr starfi samtakanna. 

 

 

Ráðstefna BNR í Eistlandi 2014 

Tengsl 

skólastiga 

Vinnustofur á vegum 
aðildarfélaganna: gerð og birting 
tillagna um námsmat. 

 

Námsmatshugmyndir sendar til 
vottunar í Graz 

 

Pilot prófanir á námsmati 

Haust- 2013 

 

 

 

Upphaf árs 2014 

 

 

Vor 2014 

Aðildarfélög hvött til að sækja um 
styrki í Sprotasjóð og Þróunarsjóð 
grunnskóla. 

Innra starf 

STÍL 

Bókhald 

 

Styrkumsóknir 

 

 

 

Laganefnd 

Í vinnslu 

 

Sótt um til MRN, KÍ, 
Vonarsjóðs, SEF, Sprotasjóðs 
og Þróunarsjóðs grunnskóla. 

 

Verður sett á laggirnar með 
leyfi aðalfundar. 

Breyttar kröfur um bókhaldsskil frá SEF 
og KÍ. 

 

Styrkir fengust frá MMRN, KÍ, 
Vonarsjóði, SEF. 

 

Nauðsynlegt að færa lög í viðurkennt 
form. Leitað verður eftir styrkjum til 
þess. 

 


