
 

 

Stjórn Íslenskrar málnefndar              3/2012 

 

 

Fundargerð 

 

Fundur var haldinn í stjórn Íslenskrar málnefndar í fundarherbergi á Stofnun Árna Magnússonar í 

íslenskum fræðum, Neshaga 16, 3. hæð, miðvikudaginn 13. mars 2012 og hófst kl. 14.30. Fundinn 

sátu: Guðrún Kvaran formaður, Haraldur Bernharðsson (HB) varaformaður, Anna Sigríður 

Þráinsdóttir (ASÞ), Eiríkur Rögnvaldsson (ER) og Sigríður Dagný Þorvaldsdóttir (SDÞ). Jóhannes B. 

Sigtryggsson (JBS) frá Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum ritaði fundargerð.  

 

1. Málræktarþing í nóvember (frh.) 

Frh. umræðu sbr. fg. stj. ÍM 8/2011, 3. lið, fg. stj. ÍM 2/2012, 1. lið. HB ætlaði að þinga 6. mars með 

Hilmari Hilmarssyni, Sæmundi Helgasyni og Jóhanni Björnssyni heimspekikennara um fyrirhugað 

málræktarþing en fundurinn frestaðist. 

 Á síðasta fundi samráðsnefndar Íslenskar málnefndar og mennta- og menningarmálaráðuneytis 

var óskað eftir því að ráðherra mennta- og menningarmála ávarpaði þingið. 

 

2. Máltækniþing í apríl 

Frh. umræðu sbr. fg. stj. ÍM 1/2012, 3. lið. Máltækniþingið, sem ÍM á aðild að, verður haldið 27. apríl 

í Odda, stofu 101. Formaður og ER þinguðu nýlega með undirbúningsnefnd þingsins. Blindrafélagið 

kynnir m.a. nýjan talgervil á þinginu, talgreinir Google verður kynntur og HB ætlar að tala um gildi 

íslensku í tölvum. Einnig verður einhver fenginn til að tala um reynslu sína af því að nota gagnagrunna 

Árnastofnunar. Mjólkursamsalan mun sjá um veitingar á þinginu. 

 

3. Málstefna Stjórnarráðsins (frh.) 

Frh. umræðu sbr. fg. stj. ÍM 2/2012, 2. lið. Formaður, HB og ER munu þinga 14. mars 2012 með 

Tómasi H. Heiðar og Gunnhildi Stefánsdóttur um málstefnu Stjórnarráðsins. Meðal annars verður rætt 

um undanþáguákvæði í alþjóðasamningum frá því að þeim sé snúið á íslensku. Lögð verður áhersla á 

það af hálfu ÍM að skýrt verði kveðið á um það í fyrirhugaðri málstefnu að ræður ráðherra, fluttar í 

útlöndum, verði alltaf þýddar á íslensku og birtar á vef Stjórnarráðsins. 

 

4. Samningur við Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 

Frh. umræðu sbr. fg. stj. ÍM 2/2012, 4. lið. Fjármálasvið mennta- og menningarmálaráðuneytis hefur 

farið yfir samstarfssamning SÁ og ÍM. Ekki var fallist á að SÁ fengi aukafjárveitingu til að standa 

straum af kostnaði við þjónustu við nefndina. Stefnt er að því að forstöðumaður SÁ og formaður ÍM 

skrifi sem fyrst undir endurskoðaðan samning. 

 

5. Þing norrænu málnefndanna í ágústlok 

Þing norrænu málnefndanna verður haldið í Noregi í ágúst. Fundarefni verður textun og talsetning í 

sjónvarpi og kvikmyndum. Óskað hefur verið eftir tillögum frá málnefndinni um fyrirlesara. Rætt var 

um að heppilegt gæti verið að fulltrúi RÚV í Málnefndinni, Anna Sigríður Þráinsdóttir, yrði fulltrúi 

ÍM á málnefndaþinginu. 

 

6. Undirbúningur fundar með fullskipaðri málnefnd 

Stefnt er að því að halda fund með fullskipaðri málnefnd 3. maí 2012. Ræða þarf ýmis mál sem 

stjórnin hefur haft til umfjöllunar. Kynna þarf hugmyndir um nýtt skipulag málræktarþingsins 

(málræktarþing unga fólksins) í nóvember, drög að málstefnu Stjórnarráðsins, ályktun ÍM í nóvember, 



m.a. hvernig kynna eigi hana (blaðamannafundur?). Stefnt er að því að ER haldi smákynningu á 

fundinum um máltækni og efni máltækniþingsins í apríl. Ræða þyrfti frekari aðgerðir á því sviði. 

Nefnt var að gera mætti átak í ágúst í samvinnu við tölvusmásala um að breiða út íslenskt tölvuviðmót. 

Búa mætti til límmiða með laufmerki ÍM til að merkja tölvur sem hafa íslenskt viðmót. 

 

7. Önnur mál 

a) EFNIL-þing í október 

Formaður greindi frá því að árlegt þing EFNIL, European Federation of National Institutions for 

Language, yrði haldið nú í ár í Búdapest í Ungverjalandi 24.–26. október.   

 

b) Málnefnd um íslenskt táknmál – samstarf 

Valgerður Stefánsdóttir, formaður málnefndar um íslenskt táknmál, hefur óskað eftir því að nefndin 

þingaði með stjórn Málnefndarinnar, meðal annars um vinnuaðferðir. Stjórnin lýsti sig mjög fúsa til 

þess. 

 

c) Lestrarkönnun á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytis 

Mikil könnun fór fram í grunnskólum árið 2009 á lestri. Nú stendur til að kanna hvernig ritun er kennd 

í grunnskólum. Hugsanlega mun ÍM fá skýrslu um verkefnið til umsagnar. 

 

d) Notkun íslensks tölvuviðmóts í grunnskólum 

Tölvunefnd  ÍM og mennta- og menningarmálaráðuneytis bjó í fyrra til könnun á notkun íslensks 

tölvuviðmóts í grunnskólum. Tafist hefur að framkvæma könnunina en þó fór hún nýlega af stað á 

vegum ráðuneytisins. 

 

e) Notkun á merki ÍM 

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum hefur óskað eftir því að fá að nota merki Íslenskrar 

málnefndar (laufmerkið) á nýrri rafrænni útgáfuröð íðorðarita. Stjórnin samþykkti að SÁ notaði 

merkið í slíkum tilgangi. Í tengslum við þetta hefur Ágústa Þorbergsdóttir, starfsmaður SÁ, kannað 

hvort frumgerð merkis ÍM sé varðveitt á rafrænu sniði á auglýsingastofunni Argus. Sú auglýsingastofa 

keypti fyrir nokkrum árum Auglýsingastofu Kristínar (AUK) þar sem merki ÍM var upphaflega 

hannað. Hjá Argusi fannst merkið ekki. Starfsmenn SÁ hafa eingöngu í sínum fórum óhreina gerð af 

merkinu í litlum gæðum. Ákveðið var að leita til Argusar um að láta teikna merkið upp aftur þannig að 

nýta megi það enn betur í starfi nefndarinnar. 

 

8. Útsend bréf 

28. febrúar 2012. Til Guðnýjar Helgadóttur og Áslaugar Dóru Eyjólfsdóttur mennta- og 

menningarmálaráðuneyti. Drög að reglugerð um starfsemi Íslenskrar málnefndar. 

 

1. mars 2012. Til Katrínar Jakobsdóttur, mennta- og menningarmálaráðherra. Efni: Staða íslenskrar 

tungu gagnvart spjaldtölvum og lesbrettum í grunnskólum. 

 

2. mars 2012. Til Ara Edwalds, forstjóra 365 miðla. Efni: Yfirlestur á skjátextum og fréttatextum og 

málfarsráðgjöf hjá 365 miðlum. 

 

 

Fundi var slitið kl. 15.50. 

 

 

Guðrún Kvaran         Jóhannes B. Sigtryggsson 

          sign.               sign. 


