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Veturinn 2011 var tíðindalítill.  

Í  febrúar var haldin ræðukeppni í háskólanum í Reykjavík sem lauk með 

sigri tveggja stúlkna annarri úr MH og hinni úr Versló.  Í febrúar 2012 

endurtók stúlkan úr Versló leikinn og sigraði í tveggja daga keppni.  Hún 

verður því fulltrúi okkar annað árið í röð í alþjóðlegri ræðukeppni á ensku 

sem fram fer  hjá ESU (The English Speaking Union) í London í maí. 

Hildur Ellertsdóttir var fulltrúi okkar á IATEFL ráðstefnu sem haldin var í 

Brighton.  

Aðalfundur félagsins var haldinn í lok apríl og tókst með ágætum. Stjórn 

félagsins var endurkjörin nema hvað Elisabeth Nunberg hjá Hjallastefnunni  

gekk úr stjórn og hennar sæti tók Björn Gunnlaugsson, kennari við 

Norðlingaskóla. Stjórnina skipa nú Jón Hannesson, formaður, Kristen M 

Swenson, varaformaður  og fulltrúi stjórnar í STÍL, Herdís Birgisdóttir 

gjaldkeri, Hildur Ellertsdótir ritari, Robert Berman meðstjórnandi og Björn 

Gunnlaugsson varamaður. Halla Hrafnkelsdóttir situr í ritnefnd Málfríðar 

fyrir félagið. Eftir aðalfundarstörf var kynning á nýju námsefni og sagt frá 

áhugaverðu Shakespeare námskeiði sem 2 kennarar höfðu sótt sitt hvort árið 

í London á vegum ESU við Globe leikhúsið.  

Smásöguritun grunnskólanema varð til þess að nemendur í nokkrum 

skólum hlutu verðlaun. Þeir voru Hlíðarskóli, Lækjarskóli, Laugaland í 

Holtum og Myllubakkaskóli. Hátt í 200 sögur bárust að þessu sinni fyrir jól 

en afhending verðlauna hefur tafist vegna sendiherraleysis Indverja og 

fjarveru kanadíska sendiherrans.  

Sumarnámskeið félagsins var haldið snemma í ágúst í Limerick á 

vesturströnd Írlands. Þótti takast nógu vel til þess að þátttakendur hefðu 

viljað hafa það lengra en viku, eða efna aftur til slíks í Limerick. 

Í byrjun nóvember mánaðar fengum við þjálfara frá höfuðstöðvum ESU sem 

hélt tveggja daga vel sótt námskeið bæði fyrir nemendur og kennara. Það 



voru því svo lítil vonbrigði að að ekki skyldu enn fleiri skrá sig til leiks núna í 

febrúar þótt aukning hefði orðið. 

Sl haust fengum við tilboð frá British Council  um ókeypis fjarnám á þeirra 

vegum. Við fengum 16 pláss en þótt við hefðum samband viða fjöldann allan 

af skólum tóku kennarar svo seint við sér að fyrir utan 4 kennara varð að fylla 

hópinn með kennurum annars staðar frá . En núna í febrúar byrjaði nýr 

hópur með 15 grunnskólakennurum.  Þetta var afrakstur þess  að erindreki 

BC,  Eric Atkinson, kom til landsins  sl vetur. Við ætluðum að 

grunnskólakennarar myndu vilja forvitnast um hvað erindrekinn hefði upp á 

að bjóða svo við fengum aðstöðu í Álftamýrarskóla. Ekki einu sinni kennarar 

við þann skóla sáu ástæðu til að mæta svo Eric sat uppi með stjórnina eina 

saman. Við nýttum svo komu hans til að fá hann til að vera dómara í 

ræðukeppninni sem var háð þá helgi. 

Eitthvað höfum við reynt að fá aðgang beint að grunnskólakennurum með 

heimsóknum í skóla og undirritaður mætti  á haustþing kennara á 

Vesturlandi og átti ágætis spjall við kennara þar. Þörf er greinlega á 

ákveðnara átaki til að virkja þann aragrúa kennara sem kennir ensku án þess 

að líta á sig sem enskukennara. 

Boðið hefur verið upp á spunaleiki í samvinnu við félag heimspekikennara 

en engin fjölda viðbrögð orðið.   

Síðan í haust höfum við verið að skipuleggja alþjóðlega ráðstefnu dagana 7-9 

júní nk. Í beinu framhaldi verður svo sumarnámskeið félagsins 11-15 júní. 
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