
 Stjórn Íslenskrar málnefndar        8/2013 

 

   

 

Fundargerð 

 

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

Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Neshaga 16, 3. hæð, þriðjudaginn 8. október 2013 og 

hófst kl. 14.30. Fundinn sátu: Guðrún Kvaran formaður, Haraldur Bernharðsson vara-

formaður, Eiríkur Rögnvaldsson, Anna Sigríður Þráinsdóttir, Sigríður Dagný Þorvaldsdóttir 

(SDÞ) og Stanislaw Bartoszek. Jóhannes B. Sigtryggsson (JBS) frá Stofnun Árna Magnús-

sonar í íslenskum fræðum ritaði fundargerð. 

 

1. Ályktun Íslenskrar málnefndar 2013 

Sjá fg. stj. ÍM 7/2013, 3. lið. Sigríður hefur unnið að því að semja drög að ályktun Íslenskrar 

málnefndar 2013. Hún hyggst senda drög til stjórnar í vikunni. 

 Rætt var um kynningu á ályktuninni. Hún verður fjölrituð og send þingmönnum. 

Einnig þyrfti að senda hana nokkrum þingmönnum á undan í tölvupósti, t.d. Katrínu 

Jakobsdóttur og Valgerði Gunnarsdóttur. 

  

2. Málræktarþing ÍM 

Sjá fg. stj. ÍM 7/2013, 2. lið. SDÞ greindi frá undirbúningi þingsins. Eins og áður hafði verið 

ákveðið verður lögð áhersla á íslensku sem annað mál í leik-, grunn- og framhaldsskólum og á 

brottfall erlendra stúdenta í framhaldsskólum. Jóhannes hefur pantað sal í Þjóðmenningar-

húsinu fyrir þingið. 

 

3. Málræktarþing unga fólksins 

Sjá fg. stj. ÍM 7/2013, 4. lið. Jóhann Björnsson heimspekikennari fór til Akureyrar 24. 

september á vegum ÍM og hitti fulltrúa sex grunnskóla þar og kenndi þeim sömu 

samræðuaðferðir og fylgt var í fyrra. 

 Formaður og varaformaður ÍM fara norður á þingið 16. nóvember. 

 

4. 50 ára afmæli ÍM 2014 

Sjá fg. stj. ÍM 7/2013, 5. lið. Íslensk málnefnd verður 50 ára 30. júlí á næsta ári. Rætt var um 

að halda þingið um miðjan september í hátíðarsal HÍ. Þema þingsins gæti til að mynda verið 

verkefnin fram undan eða íslenskan og mannréttindi. Allt annar veruleiki væri nú en áður og 

hlutverk ÍM hefði breyst. Almenningur teldi hins vegar að hlutverk hennar væri svipað og 

áður, þ.e. að finna nýyrði, dæma um málfar o.s.frv. Nota mætti hálfrar aldar afmælið til að 

skerpa á nýju hlutverki nefndarinnar. 

 

5. Bréf frá mennta- og menningarmálaráðuneyti  

Mennta- og menningarmálaráðuneyti óskaði eftir því í bréfi dagsettu 23.9.2013, að Íslensk 

málnefnd tæki afstöðu til orðalags. Ráðuneytinu hafði borist ósk frá Fjólu – félagi fólks með 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu (áður Daufblindrafélagi Íslands) um að í stað orðanna 



daufblinda, daufblindir í lögum yrði sett samþætting sjón- og heyrnarskerðingar/fólk eða 

einstaklingar með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Stjórn ÍM sér ekkert athugavert við 

þessa breytingu á orðalagi en mælir þó frekar með orðalaginu samþætt sjón- og 

heyrnarskerðing. Formaður mun svara bréfinu. 

 

6. Fundur fullskipaðrar málnefndar  

Á fundi Íslenskrar málnefndar 16. nóvember mun Sigríður kynna væntanlega ályktun 

nefndarinnar. Einnig verður sagt frá ýmsu sem er á döfinni. Leitað verður hugmynda 

nefndarmanna um heppilegt þema fyrir starf ÍM á næsta ári. 

 

7. Önnur mál 

a) Samræmd próf 

Guðni Olgeirsson, sérfræðingur í mennta- og menningarmálaráðuneyti, spurði formann ÍM 

hvort nefndin hygðist álykta eitthvað um samræmd próf íslensku sem hefði verið gagnrýnd 

harðlega í fjölmiðlum. Allir voru sammála um að kanna þyrfti málið vel áður en farið væri af 

stað í slíkt. 

 

b) Leitin að fegursta orðinu 

Anna Sigríður, sem er fulltrúi RÚV í undirbúningsnefnd, sagði frá leitinni að fegursta orði 

íslensku. Leitinni lýkur 21. október og úrslit verða kynnt 5. nóvember. 

 

c) Framkvæmdaáætlun um upplýsingasamfélagið 

Eiríkur greindi frá því að Máltæknisetri hefði verið falið að gera tillögur um hvernig ætti að 

nýta 4 m.kr. sem fara eiga í máltækni í framkvæmdaáætlun um upplýsingasamfélagið. Meðal 

annars verður lögð ein millj. kr. í að útfæra áætlun í máltækni. 

 

d) Málnefnd Stjórnarráðsins 

Formaður greindi frá því að málnefnd Stjórnarráðsins, sem hann á sæti í, hefði hist tvisvar. 

Fyrsta verkefni nefndarinnar er að mæla með því að ráðinn verði sameiginlegur 

málfarsráðunautur fyrir öll ráðuneytin. 

 

 

Fleira gerðist ekki og var fundi slitið 15.50. 

 

 

 

Guðrún Kvaran     Jóhannes B. Sigtryggsson 

   sign.          sign. 

 

 

 


