
 

Íslensk málnefnd                 2/2013 

 

 

Fundargerð 

 

Fundur var haldinn í Íslenskri málnefnd í mennta- og menningarmálaráðuneyti, Sölvhólsgötu 

4, 4. hæð, miðvikudaginn 16. október 2013 og hófst kl. 15.30. Fundinn sátu: Guðrún Kvaran 

formaður, Haraldur Bernharðsson varaformaður, Anna Sigríður Þráinsdóttir, Dóra 

Jakobsdóttir, Gunnhildur Stefánsdóttir, Hilmar Hilmarsson, Melkorka Tekla Ólafsdóttir, 

Sigríður D. Þorvaldsdóttir, Sigurður Pálsson, Stanisław Jan Bartoszek, Steinunn Mar, Stein-

unn Stefánsdóttir og Þórhildur S. Sigurðardóttir. Brynhildur Þórarinsdóttir, Eiríkur 

Rögnvaldsson og Guðrún Rögnvaldardóttir tilkynntu forföll. Jóhannes B. Sigtryggsson frá 

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum ritaði fundargerð.  

 

1. Málnefndaþingið á Akureyri í sumar 

Formaður greindi frá málnefndaþinginu á Akureyri sem tókst hið besta.
1
 Hann sagði hins 

vegar að blikur væru á lofti í norrænu málnefndasamstarfi. Allt stefndi í að fjárframlög til þess 

yrðu skorin niður við trog.  

 

2. EFNIL-ráðstefna í Vilnius í september – fundarfrásögn 

Gunnhildur Stefánsdóttir sagði frá aðalfundi EFNIL í Vilnius en hún var fulltrúi ÍM á 

fundinum. Hún sagði að dagskrá og fyrirlestrar hefðu verið gagnlegir, jöfn blanda af 

fræðilegum erindum og hagnýtum. Meðal annars var rætt um lagaþýðingar hjá Evrópu-

sambandinu og vélþýðingar. Í erindi um ítalskar Evrópusambandsþýðingar kom fram að hjá 

Ítölsku málstöðinni væri sérdeild sem ynni við að samræma og bæta málfar ítalskra þýðenda í 

Brussel.  

 EFNIL-þingið á næsta ári verður haldið í Flórens á Ítalíu. 

 

3. Málræktarþing unga fólksins 

Varaformaður sagði frá málræktarþinginu sem nú verður haldið á Akureyri. Sama snið verður 

á því og í fyrra. Nemendur úr 10. bekk úr sex grunnskólum þar taka þátt í hátíðinni. Formaður 

nefndi að upphaflega hugmyndin hefði verið að grunnskólarnir tækju við keflinu af Mál-

nefndinni með að halda málræktarþing unga fólksins, með svipuðum hætti og upplestrar-

keppnin varð sjálfstætt verkefni. Hilmar sagði að a.m.k. Réttarholtsskóli myndi halda upp á 

málræktarþing unga fólksins hér í Reykjavík  

 

4. Málræktarþing ÍM í nóvember 

Málnefndaþingið verður nú haldið 14. nóvember í Þjóðmenningarhúsinu. Þemað verður 

íslenska sem annað mál í skólastarfi. Sigríður greindi frá undirbúningi þingsins. Fulltrúar frá 

leikskólanum Björk og Fellaskóla munu halda erindi auk fulltrúa frá framhaldsskóla.  

                       
1
 Sjá má yfirlit yfir það sem gerðist á þinginu í fg. stj. ÍM 7/2013. 



Nýbúadeildir í framhaldsskólum virðast einangra fólk. Það virðist gefa betri raun að hafa 

ekki slíkar deildir. Ískyggilegt væri einnig hversu fáir nýbúar sæktu um skólavist í framhalds-

skólum. Nefnt var að viðhorf foreldra hefðu líklega mikil áhrif á það. Margir þeirra lettu 

frekar en hvettu börn sín til að fara í framhaldsnám. Sigríður nefndi að tíunda hvert barn á 

aldrinum 0–4 ára væri af annarri kynslóð innflytjenda og að brýnt væri að huga að þessum 

málum. 

Ályktun ÍM er í smíðum. Drög hennar verða send Málnefndinni til skoðunar.  

 

5. Viðfangsefni næsta árs 

Óskað var á fundinum eftir tillögum um hvað ætti að vera áhersluviðfangsefni eða þema á 

næsta ári. Formaður nefndi að á síðasta fundi stjórnar ÍM (sjá fg. stj. 8/2013) hefði verið rætt 

um að þemað gæti verið mál og mannréttindi. Fundarmönnum leist vel á það og fannst vera 

ýmsir áhugaverðir fletir á því. Melkorka nefndi að hugsanlega mætti taka upp samstarf við 

Mjólkursamsöluna og RÚV um að kynna efnið, þ.e. mál og mannréttindi, t.a.m. með þáttum í 

útvarpi. Sigurður sagði að í rithöfundasamtökunum PEN international væri vinnuhópur sem 

nefndist Translations and linguistic rights. Þar hefði meðal annars verið fjallað um rétt til 

tungumáls. 

 

6. 50 ára afmæli ÍM á næsta ári – afmælismálþing 

Formaður sagði að margir virtust halda að starf Íslenskrar málnefndar hefði lítið breyst á þeim 

50 árum sem nefndin hefði starfað en hlutverk hennar hefði gerbreyst á þessum tíma. Ef til 

vill þyrfti á afmælisári að útskýra það betur fyrir almenningi. 

Ákveðið var að halda sérfund Íslenskrar málnefndar í janúar 2014 um afmælisárið og 

fyrirhugað afmælismálþing í september. 

  

 

Fleira gerðist ekki. Fundi slitið kl. 17.00. 

 

 

Guðrún Kvaran         Jóhannes B. Sigtryggsson 

             sign.            sign. 


