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Fundargerð 
Fundur var haldinn í framkvæmdastjórn Íslenskrar málnefndar á Neshaga 16 þriðjudaginn 11. 

janúar 2011 og hófst kl. 14.30. Fundinn sátu: Guðrún Kvaran, Haraldur Bernharðsson, 

Sigurður Konráðsson, Sæmundur Helgason og Sigríður Þorvaldsdóttir. Jóhannes B. 

Sigtryggsson frá Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum ritaði fundargerð.  

 

1. Stefna Íslenskrar málnefndar 2010–2014 

Í drögum að stefnuskrá hafði formaður sett inn áhersluatriði sem rætt hafði verið um á fundi 

Íslenskrar málnefndar 23. nóvember 2010, þ.e. eflingu íslenskukennslu í kennaranámi, aukinn 

lestur barna og áframhald starfs við endurskoðun auglýsinga um stafsetningu og greinar-

merkjasetningu. Nefnt var að skipa þyrfti vinnuhóp, m.a. til að leggja drög að bæklingum um 

máltöku eða tvítyngi. Styrk þarf í umbrot, hönnun og dreifingu bæklinganna. Kanna þarf 

hvort skólamáladeild mennta- og menningarmálaráðuneytisins hefur áhuga á samstarfi um 

útgáfu. Það liggur einnig á að skipa nefnd til að halda áfram vinnu við endurskoðun reglna um 

stafsetningu og greinarmerkjasetningu. Áður en skipað verður í nefndir þarf að fá á hreint 

hvort styrkur til nefndastarfs fæst hjá ráðuneyti. Íslenskt málnefnd ætlar á næsta tímabili að 

leggja áherslu á samstarf við ýmsa hópa, félög og stofnanir sem láta sig fræðslu barna og 

unglinga um íslenskt mál varða.  

 

2. Íslenska í háskólum (frh. umræðu) 

Stefnt er að því að halda málþing í samvinnu við mennta- og menningarmálaráðuneyti um 

stöðu íslensku í háskólum. Öllum háskólarektorum verður boðið að halda erindi um þeirra sýn 

á málstefnu í skólum. Þingið verður haldið snemma í apríl, t.d. miðvikudaginn 7. apríl. Ráðu-

neytið sendi bréf fyrir nokkru til rektora þar sem þeir voru inntir eftir skoðunum þeirra á mál-

stefnu í háskólum.  

 

3. Málræktarþing 2011 (frh. umræðu) 

Viðfangsefni málræktarþings Íslenskrar málnefndar í nóvember verður máluppeldi (máltaka 

og málörvun). Stefnt er að því að halda þingið í húsnæði menntavísindasviðs Háskóla Íslands 

í Bratta. Ályktun ÍM verður kynnt á þinginu. 

 

4. Fjármál Íslenskrar málnefndar 

Formaður ÍM og forstöðumaður Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum þinguðu 

nýlega með starfsmönnum mennta- og menningarmálaráðuneytins um fjármál Íslenskrar mál-

nefndar. Fé þarf frá ráðuneytinu til að vinna við endurskoðun stafsetningarreglna, ráðstefnu-

kostnað, kynningu málstefnunnar, útgáfu bæklinga o.s.frv. Það kemur til greina að ÍM geri 

samstarfssamning við ráðuneytið til nokkurra ára um fjármögnum slíkra verkefna.  

Ræða þarf bráðlega við Mjólkursamsöluna um gerð nýs samstarfssamnings og áfram-

haldandi kostun málræktarþingsins. Einnig var rætt um að MS styrkti hugsanlega útgáfu 

kynningarbæklings um íslenska málstefnu. 

 

5. Önnur mál 

Á næsta fundi ÍM í febrúar er stefnt að því að öll nefndin komi saman. 

   

Fleira gerðist ekki. Fundi slitið kl. 16.30. 
 

Guðrún Kvaran        Jóhannes B. Sigtryggsson  

         sign.        sign. 


