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Fundargerð 
 

Fundur var haldinn í stjórn Íslenskrar málnefndar í fundarherbergi orðfræðisviðs á Stofnun 

Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Neshaga 16, 3. hæð, þriðjudaginn 8. janúar 2012 og 

hófst kl. 14.30. Fundinn sátu: Guðrún Kvaran (GK) formaður, Haraldur Bernharðsson (HB) 

varaformaður, Anna Sigríður Þráinsdóttir (ASÞ), Eiríkur Rögnvaldsson (ER) og Sigríður 

Dagný Þorvaldsdóttir. Jóhannes B. Sigtryggsson (JBS) frá Stofnun Árna Magnússonar í 

íslenskum fræðum ritaði fundargerð.  

 

1. Svar forseta kennaradeildar Menntavísindasviðs við fyrirspurn ÍM 

Sjá fg. stj. ÍM 9/2012, 4. lið. Formaður sendi tölvuskeyti 12. desember 2012 til Önnu 

Kristínar Sigurðardóttur, deildarforseta kennaradeildar Menntavísindasviðs HÍ, og Kristjáns 

Jóhanns Jónssonar, fagráðsformanns íslensku, þar sem óskað var skýringa á meintum 

ummælum á fundi á Menntavísindasviði 6. nóvember um að forstöðumenn sviðsins litu svo á 

að þeim bæri ekki að fylgja íslenskri málstefnu. Svar barst frá Önnu Kristínu 19. desember 

2012. Var ákveðið að taka boði Önnu Kristínar um að hitta nefndina. Stefnt er að því að bjóða 

Sigurði Konráðssyni íslenskukennara á Menntavísindasviði á febrúarfund stjórnar ÍM til að 

upplýsa stjórnina um stöðu íslenskukennslu á Menntavísindasviði og Önnu Kristínu og e.t.v. 

öðrum fulltrúa úr yfirstjórn Menntavísindasviðs á fund stjórnar ÍM í mars.  

 HB sagði að kjarni málsins væri að Málnefndin teldi að Menntavísindasvið byggi 

kennara ekki nægilega vel undir íslenskukennslu í skólum. Hlutverk nefndarinnar sé m.a. að 

benda á slíkt ef hún telur að svo sé.  

  

2. Undirbúningur norræns málnefndaþings í ágúst (frh.)  

Sjá fg. stj. ÍM 9/2012, 2. lið. Rætt var um undirbúning norræna málnefndaþingsins sem haldið 

verður á Akureyri í ágúst 2013. Dreift var yfirlitsblaði, sem formaður og ritari höfðu tekið 

saman, og verkefnum skipt á milli stjórnarmanna. Formaður og ritari hyggjast undirbúa um-

sóknir um styrki fyrir ráðstefnuna og semja fjárhagsáætlun, ER og HB ætla að móta 

fundarefni þingsins, búa í haginn fyrir stofnun samnorræns máltæknisjóðs og semja boðsbréf 

og ASÞ og SDÞ ætla að skipuleggja dagskrá á Akureyri og skemmtiferð. Fljótlega eftir 

febrúarfund stjórnar ÍM verður sent tölvuskeyti til annarra norrænna málnefnda og óskað eftir 

tillögum um fyrirlesara. 

 

3. Verkefni ÍM 2013 

Á fundi ÍM 13. desember 2012 (sjá fg. ÍM 3/2012, 2. lið) var rætt um verkefni ÍM á næsta ári. 

Samþykkt var að leggja áherslu á íslensku sem erlent mál.Formaður sagði að mikilvægt væri 

að vekja almenning til vitundar um notkun íslensku í samskiptum við útlendinga. Skipa þarf 

undirbúningshóp fljótlega. SDÞ mun taka þátt í hópnum ásamt Stanisław Jan Bartoszek og 

fleirum. SDÞ hyggst boða fund undirbúningsnefndar og fyrstu tillögur og hugmyndir hópsins 

verða kynntar á fundi stjórnar ÍM í febrúar. Íslenska sem erlent mál verður fundarefni 

málræktarþings ÍM í nóvember. 

 

 



4. Fjármál ÍM 

Sjá fg. stj. ÍM 9/2012, 3. lið. Formaður dreifði yfirliti yfir fjármál ÍM á árinu. Ákveðið var að 

hækka þóknun til stjórnar ÍM í 4 klst. úr 3 vegna mikillar aukavinnu sem legðist á stjórnina. 

Formaður greindi einnig frá því að hér eftir þyrfti Málnefndin sjálf að greiða árgjald léns 

nefndarinnar, www.islenskan.is. Áður hafði Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 

greitt árgjaldið. 

 

5. Önnur mál 

a) Málræktarþing unga fólksins 

Á nýlegum samráðsfundi fulltrúa stjórnar ÍM og mennta- og menningarmálaráðuneytis var 

rætt um hugmyndir um að halda málræktarþing unga fólksins á Akureyri. Brynhildur 

Þórarinsdóttir hefur boðist til að sjá um undirbúning þingsins þar (sjá fg. ÍM 3/2012, 1 lið). 

Ákveðið var að stefna að því að halda þingið næst þar. Bráðlega þarf að fara að huga að 

undirbúningi þess. 

 

b) Textun frétta í RÚV 

ASÞ greindi frá því að ákveðið hefði verið að framvegis yrðu kvöldfréttir RÚV textaðar. 

 

Mál til bókunar 

Formaður sendi fyrir hönd Íslenskrar málnefndar 12. desember 2012 umsögn um frumvarp til 

stjórnskipunarlaga (415. mál). Í bréfinu hvetur Íslensk málnefnd „[...] Alþingi til að tryggja 

stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls með stjórnarskrárákvæði og ítrekar álit sitt sent 

nefndinni 19. nóvember 2011. Slíkt ákvæði yrði traustur bakhjarl fyrir lög nr. 61/2011 um 

stöðu íslenskrar tungu og táknmáls.“ 

 

Formaður sendi fyrir hönd ÍM bréf 13. desember 2012 bréf til mennta- og 

menningarmálaráðherra þar sem vakin er athygli á frétt í Fréttablaðinu, 12. desember, um 

„spjaldtölvuvæðingu“ sem hefjast á í Álfanesskóla á næsta ári og notkun Learnpad 2-

spjaldtölva í því skyni Ekki sé annað að sjá af auglýsingu en námsefnið, sem fæst með 

tölvunni, sé á ensku. Málnefndin hvetur mennta- og menningarmálaráðuneyti til að kanna 

hvort fyrrnefndur skóli hafi látið hanna kennsluefni fyrir Learnpad 2, hvort nota eigi enskt 

efni í kennslunni og að ráðuneytið láti semja reglur um notkun spjaldtölva í grunnskólum 

landsins. 

  

 

  

Fundi var slitið kl. 16.30 

 

  

 

 

Guðrún Kvaran        Jóhannes B. Sigtryggsson 

          sign.               sign. 

http://www.islenskan.is/

