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Fundargerð 

Fundur var haldinn í framkvæmdastjórn Íslenskrar málnefndar á Neshaga 16 þriðjudaginn 8. 

mars  2011 og hófst kl. 14.30. Fundinn sátu: Guðrún Kvaran, Haraldur Bernharðsson, Sig-

urður Konráðsson, Sæmundur Helgason og Sigríður Þorvaldsdóttir. Jóhannes B. Sigtryggsson 

frá Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum ritaði fundargerð.  

 

1. Afstaða Íslenskrar málnefndar til fækkunar skólabókasafna 

Íslensk málnefnd lýsir yfir áhyggjum af niðurskurði fjárveitinga til safnakennslu og bókasafna 

í grunnskólum. Sæmundur sagði að það stefndi í að safnakennsla drægist saman um helming í 

haust. Ekki er lengur lögboðið hlutverk grunnskóla að reka bókasöfn sem virðist leiða til þess 

að frekar verði skorið niður þar en í ýmsu öðru starfi skólanna. Formaður mun semja drög að 

bréfi til Samtaka sveitarfélaga um þetta efni þar sem mælst verður til þess að horfið verði frá 

niðurskurðinum. 

 

2. Málræktarþing 2011. 

Formaður hefur haft samband við MS og hefur fyrirtækið ákveðið að styrkja málræktarþing 

ÍM eins og oft áður og sjá um veitingar. Þingið verður haldið laugardaginn 12. nóvember, kl. 

11–14, í húsnæði menntavísindasviðs HÍ, Bratta. Efni þingsins verður máltaka og máluppeldi.  

 

3. Skipun nefndar um endurskoðun auglýsinga um stafsetningu og 

greinarmerkjasetningu. 

Formaður lagði til að nefnd yrði skipuð um endurskoðun auglýsinga um stafsetningu. 

Nefndinni væri ætlað að halda áfram og ljúka starfi vinnuhóps sem starfaði frá október 2009 

og skilaði tillögum um endurbætur á reglum um eitt orð eða fleiri, um stóran og lítinn staf og 

kommusetningu á fundi Íslenskrar málnefndar 14. október 2010 (fg. 2/2010). Framkvæmda-

stjórnin samþykkti þá tillögu formanns að í nýjum vinnuhópi yrðu Haraldur Bernharðsson, 

Jóhannes B. Sigtryggsson og Margrét Guðmundsdóttir. Óskað er eftir því að hópurinn vinni 

hratt og sendi tillögurnar Málnefndinni síðan til umsagnar. 

 

4. Val áheyrnarfulltrúa í örnefnanefnd. 

Skipunartímabil örnefnanefndar rann út í febrúar. Þórarinn Eldjárn hefur verið áheyrnar-

fulltrúi Íslenskrar málnefndar í henni og verður leitað til Margrétar Jónsdóttur um að taka við 

af honum. Sigríður Þorvaldsdóttir hefur fallist á að vera varamaður nýs áheyrnarfulltrúa. 

 

5. Frumvarp til laga um íslenska tungu og táknmálið. 

Formaður sagði að allnokkrar umræður hefðu verið á Alþingi um frumvarp til laga um 

íslenska tungu og táknmál. Íslensk málnefnd þarf að skrifa umsögn um frumvarpið fyrir 28. 

mars. Formaður sagðist vera of tengdur málinu til að geta samið umsögn og því mun 

varaformaður ÍM, Haraldur, semja umsögnina. Haraldur sagði að vandséð væri hvernig 

Málnefndin ætti að geta sinnt öllum þeim verkefnum sem hún á að sinna samkvæmt 

frumvarpinu þar sem hún hefur enn enga sjálfstæða fjárveitingu. Samband Málnefndarinnar 

við Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum væri einnig enn óljóst. Skilgreina þyrfti 

betur hlutverk Árnastofnunar sem skrifstofu Íslenskrar málnefndar og hvaða þjónustu Íslensk 

málnefnd gæti farið fram á frá henni. Haraldur nefndi að opinbera málstefnan (Íslenska til 

alls), sem væri forsenda nýrra laga um íslenska tungu, hefði aldrei orðið að veruleika nema 

fyrir gríðarlega vinnu fyrri stjórnar ÍM við hana. Ekki væri hægt að fara fram á slíkt áfram. 

 



6. Skipun hóps til að vinna bæklinga um máluppeldi. 

Brynhildur Þórarinsdóttir hefur samþykkt að vera í hópi sem á að undirbúa vinnu við þrjá 

bæklinga um máluppeldi: (1) máltöku, (2) málörvun og læsi og (3) tvítyngi. Sigríður 

Þorvaldsdóttir vill einnig vinna með hópnum. Henni og Brynhildi var falið að skipuleggja 

vinnu fram undan við gerð bæklinganna, m.a. að semja kostnaðaráætlun, finna höfunda, semja 

við auglýsingastofu o.s.frv. Mest vinna fer líklega í tvítyngibæklinginn sem þýða þarf á 

nokkur tungumál. Gott væri ef hægt væri að leggja fram lauslega kostnaðaráætlun á næsta 

fundi framkvæmdastjórnar ÍM. Íslensk málnefnd þarf að samþykkja áætlunina. Stefnt verður 

að því að koma bæklingunum út fyrir dag íslenskrar tungu í nóvember.   

 

7. Önnur mál. 

Söngkeppni Samfés 

Úrslit í söngkeppni Samtaka félagsmiðstöðva, Samfés, fóru fram á íslensku árið 2010 og nú í 

ár er undankeppnin einnig haldin á íslensku. Framkvæmdastjóri Samfés leitaði til Samtaka 

móðurmálskennara um að samtökin veittu verðlaun fyrir góðan texta á íslensku og úr varð að 

Íslensk málnefnd og Samtök móðurmálskennara veittu saman verðlaun fyrir góðan texta í 

úrslitakeppninni 5. mars. Fulltrúi Málnefndarinnar þar var Sæmundur Helgason. Sæmundur 

nefndi að félagsmiðstöðvar næðu öðrum snertifleti við unglinga en skólarnir og þar byðust 

tækifæri fyrir Íslenska málnefnd. 

   

Fleira gerðist ekki. Fundi slitið kl. 16.30. 

 

Guðrún Kvaran        Jóhannes B. Sigtryggsson

  

         sign.        sign. 


