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Stjórn STÍL:  

Fyrir síðasta starfsár hefur stjórn STÍL verið þannig skipuð að 
fulltrúi Félags enskukennara hefur verið Kristen Swenson, fulltrúi 
Félags dönskukennara Erla Lárusdóttir, sem jafnframt er 
grunnskólakennari, fulltrúi Félags spænskukennara Ingibjörg 
Böðvarsdóttir, fulltrúi Ísbrúar Hulda Karen Daníelsdóttir, sem kom í 
stað Sigurveigar Kristjánsdóttur, sem þurfti frá að hverfa af 
heilsufarsástæðum, fulltrúi Félags þýskukennara og gjaldkeri 
Valgerður Þ.E.Guðjónsdóttir, fulltrúi Félags frönskukennara og 
ritari Eyjólfur Már Sigurðsson, og formaður undirrituð, Ragnheiður 
Jónsdóttir enskukennari. Valgerður lætur nú af störfum sem fulltrúi 
Félags þýskukennara og í hennar stað kemur Steinunn Geirsdóttir. 
Eyjólfur Már Sigurðsson lætur einnig af störfum og í hans stað 
kemur Vera Valgarðsdóttir. Við þökkum Valgerði og Eyjólfi 
óeigingjarnt starf í þágu félagsins.  

Námstefna NBR: 

Það voru fleiri en stjórnarmeðlimir sem unnu baki brotnu fyrir STÍL 
á síðasta ári, því undirbúningsnefnd tók til starfa seint á árinu 
2009, sem hafði veg og vanda af námstefnu NBR, sem haldin var í 
Verslunarskólanum og Viðey dagana 18.-19.júní, og nefndist 
SHARING THE TREASURE TROVE, eða HVAÐ LEYNIST Í 
GULLAKISTUNNI? Undirbúningsnefndina skipuðu fyrir hönd 
enskukennara Laufey Bjarnadóttir, fyrir hönd dönskukennara 
Brimrún Höskuldsdóttir, fyrir hönd spænskukennara Ingibjörg 
Böðvarsdóttir, fyrir hönd þýskukennara Valgerður Bragadóttir, fyrir 
hönd Ísbrúar Gígja Svavarsdóttir og fyrir hönd NBR Sigurborg 
Jónsdóttir, sem jafnframt er formaður þess félags. Gestamóttakan 
aðstoðaði undirbúningsnefndina við framkvæmd námstefnunnar, 
sem var haldin í Versló og Viðey. Verslunarskóli Íslands sýndi STÍL 
fádæma elskulegheit í tengslum við námstefnuna, og hlotnaðist 
STÍL góð gjöf til að færa Verslunarskólanum sem þakklætisvott, 
þar sem Perúíski listamaðurinn Jesús Loayza og eiginmaður 
Ingibjargar Böðvarsdóttur spænskukennara, gaf STÍL listaverkið 
Adam í Paradís, unnið með þurrnál í endurunnið stál. Það var 
öllum þessum aðilum og fleirum til að þakka að námstefnan gekk 



afbragðsvel og voru þáttakendur áttatíu talsins, þar af þrjátíu frá 
löndum utan Íslands: Ástralíu, Bretlandi, Danmörku, Finnlandi, 
Ítalíu, Lettlandi, Möltu, Spáni, Svíþjóð og Suður Afríku.  
Undirbúningsnefndin gerði allt sem í hennar valdi stóð til að halda 
námstefnunni innan fjárhagsramma, og henni lyktaði með því að 
STÍL bar nánast engan kostnað af henni. Markmiðið var að ná 
saman kennurum til að deila því besta sem þeir hafa reynt í 
kennslu, og þátttakendur sýndu mikla ánægju með hvernig til tókst. 
Námstefnan kom í stað sumarnámskeiðs STÍL 2010. Erlendir 
gestir voru leystir út með höfundarverki Jónasar Hallgrímssonar, 
Bard of Iceland, sem Forlagið gaf út á síðastliðnu ári, í þýðingu 
Dicks Ringler háskólaprófessors í University of Wisconsin. 

Vigdís Finnbogadóttir var gerð að heiðursfélaga STÍL þann 
15.apríl og veitti Eyjólfur Már Sigurðsson varaformaður og ritari 
samtakanna henni ágrafinn skjöld því til staðfestingar við hátíðlega 
athöfn á afmælisdegi hennar. Af þessu tilfefni birtist viðtal við 
Vigdísi í vorblaði Málfríðar. Vigdís var verndari námstefnunnar og 
þátttakandi, og vakti aðdáun námstefnugesta innlendra og 
erlendra. 

Á Evrópska tungumáladeginum, 26.september, stofnaði 
formaður STÍL óformlega fjöldahreyfingu, Vini Vigdísarstofnunar, 
sem hefur að markmiði að leggjast á árar með Stofnun Vigdísar 
Finnbogadóttur til að koma upp Heimsmiðstöð tungumála á Íslandi. 
Þetta er gert af einstaklingi, í þeirri trú að markmiðið þjóni 
hagsmunum STÍL með því að stuðla að eflingu tungumála á Íslandi 
í víðara samhengi. Sjá heimasíðu Vina Vigdisarstofnunar: 
www.vvs.is 

Evrópski tungumáladagurinn var haldinn hátíðlegur í samstarfi 
við Stofnun Vígdísar Finnbogadóttur, með málþingi þriðjudaginn 
28.september, sem haldið var í húsnæði Endurmenntunar Háskóla 
Íslands. Efni málþingsins var tungumálakennsla í grunn-og 
framhaldsskólum í ljósi nýrra laga um framhaldsskóla og yfirskrift 
þess: “Tungumálin skapa tækifæri.” Vigdís Finnbogadóttir opnaði 
þingið og hvatti gesti til að halda áfram ötulli baráttu fyrir 
tungumálanámi í íslenskum skólum. Thor Vilhjálmsson 
rithöfundur, sem nú er nýlátinn, afhenti menntamálaráðherra þriðja 
eintak bókarinnar Tungumál ljúka upp heimum – Orð handa 
Vigdísi, sem inniheldur sýn tuttuguogsjö íslenskra skálda á gildi 
tungumála og tungumálaþekkingar. Framsöguerindi fluttu Katrín 
Jakobsdóttir, mennta-og menningarmálaráðherra, Elna Katrín 
Jónsdóttir varaformaður Kennarasambands Íslands og Auður 

http://www.vvs.is/


Hauksdóttir, forstöðumaður Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur í 
erlendum tungumálum.  

STÍL hefur verið í samstarfi við Mennta-og menningarmála-
ráðuneytið, ásamt öðrum hagsmunaaðilum tungumálakennara, 
vegna þeirrar ógnar sem steðjar að kennslu tungumála á Íslandi í 
nýju framhaldsskólalögunum. Málþing var haldið í nóvember í 
ráðuneytinu, þar sem hagsmunaaðilar frá öllum tungumálum og 
skólastigum lögðu fram gögn um stöðu mála. Niðurstaða er enn 
ekki komin í þessi mál, þrátt fyrir góðan vilja allra aðila.  

Tvö tölublöð Málfríðar komu út á síðasta ári og þakkar STÍL öflugri 
og óeigingjarnri ritnefnd vel unnin störf, þeim Jóhönnu Bryndísi 
Gylfadóttur, Höllu Thorlacius og Ásmundi Guðmundssyni. 
Málfríðarkaffi voru haldin í kjölfar útgáfu blaðanna, þar sem frekari 
kynning fór fram og gestir tóku þátt í umræðum. Tveir 
formannafundir voru haldnir á starfsárinu og tók félagið þátt í 
fræðslufundum SEF. 

Í undirbúningi er sumarnámskeið á háskólastigi, RITSMIÐJA, 
sem STÍL heldur í samvinnu við Menntavísindasvið Háskóla 
Íslands og móðurmálskennara á Hofsósi dagana 14.-19.ágúst. 
Geta þáttakendur tekið þetta námskeið til 5 ECTS eininga. Kennari 
á námskeiðinu er Dr.Jeffrey Wilhelm, prófessor í ensku í Boise 
State University í Idaho, en honum til aðstoðar verða Baldur 
Sigurðsson dósent í íslensku við Menntavísindasvið Háskóla 
Íslands og Ragnheiður Jónsdóttir, formaður STÍL. Námskeiðið er 
opið félagsmönnum STÍL og háskólanemum á Menntavísindasviði. 

 

 

  


