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SAMNINGUR UM STOFNUN OG REKSTUR  

NÝSKÖPUNARSTOFU MENNTUNAR 
 

Háskóli Íslands, kt. 600169-2039, Sæmundargötu 2, Reykjavík og Reykjavíkurborg, kt. 

530269-7609, gera með sér svofellt samkomulag um stofnun og reksturs nýsköpunarstofu 

menntunar sem verður starfrækt á Vísindagörðum Háskóla Íslands. Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands (MVS) fer með framkvæmd samnings fyrir hönd Háskóla Íslands. Skóla- og 

frístundasvið (SFS) fer með framkvæmd fyrir hönd Reykjavíkurborgar.  

1. grein 

Tilgangur og markmið 

Nýsköpunarstofa menntunar mun styðja við nýsköpun á sviði menntunar, þróun hugmynda 

og aðferða sem tengjast formlegu og óformlegu námsumhverfi, hæfniþróun, nýjum leiðum í 

námi og kennslu, stafrænu námsumhverfi og menntun til framtíðar. Hæfni og nýsköpun í 

menntakerfinu öllu er lykill að því að renna styrkari stoðum undir atvinnulíf og iðnað og efla 

þannig verðmætasköpun og samfélagslega farsæld í landinu. Þá verður áhersla á að styðja 

við verkefni sem tengjast Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun 2030, 

einkum gæðamenntun, jafnrétti og samvinnu um heimsmarkmiðin. 

Starfsemin mun einkum beinast að eftirfarandi þáttum: 

1. Leiða saman frumkvöðla úr menntakerfinu, fræðasamfélaginu og fyrirtækjum 

landsins.    

2. Standa fyrir fræðslu, ráðgjöf og hröðlum á sviði nýsköpunar, menntunar, fræðslu og 

náms. 

3. Skapa vettvang til að móta og þróa nýjar aðferðir á sviði náms og menntunar.  

4. Bjóða upp á samstarfsmöguleika stofnana og frumkvöðla til að prófa og meta árangur 

af nýjum aðferðum á sviði menntunar.  

5. Veita hagsmunaaðilum og sérfræðingum öflugt tengslanet og starfssamfélag sem 

hverfist um nýsköpun á sviði menntunar. 

6. Hýsa og þróa framtíðartorg, stafrænan umræðuvettvang um framtíð menntunar og 
hæfniþróun. 

7. Gerð námsefnis fyrir nemendur og kennara á sviði nýsköpunar- og 
frumkvöðlamenntar. 

2. grein 

Stjórn og samráðshópur 

Stjórn Nýsköpunarstofu menntunar er skipuð fjórum fulltrúum. Rektor skipar tvo fulltrúa 

frá háskólanum og er annar þeirra formaður, einn fulltrúi er tilnefndur af Reykjavíkurborg 

og einn frá atvinnulífi. Formaður stjórnar fer með oddaatkvæði. Stjórn mótar stefnu og 

samþykkir starfsáætlun.  Stjórn fundar að lágmarki tvisvar ári . Stjórn er heimilt að setja á 

laggirnar sérstakan ráðgefandi samráðshóp hagaðila og bakhjarla. Við  skipan slíks hóps 

verði gætt að því að fá inn fulltrúa af öllum skólastigum, úr atvinnulífi, úr 

tómstundageiranum og úr fullorðinsfræðslu. 

3. grein 

Framlag aðila 

Nýsköpunarstofa menntunar verður staðsett í Vísindagörðum. Framlag aðila er með 

eftirfarandi hætti: 
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 Háskóli Íslands ber ábyrgð á  daglegum rekstri, útvegar vinnu- og fundaaðstöðu og 

ber ábyrgð á kynningar- og markaðsmálum. Fjárframlag Háskólans er 26 m.kr 

(Verkefnastjórnun og húsnæði), árlega. 

 Skóla- og frístundasvið leggur fram vinnuframlag sérfræðinga á skóla- og 

frístundasviði, allt að 25% stöðugildi alls, sem Nýsköpunarmiðja menntamála hefur 

umsjón með hverju sinni eftir eðli verkefna. Þá leggur Reykjavíkurborg fram 3 m.kr. 

árlega sem hlutdeild í launum verkefnastjóra.  

Árlegar greiðslur Reykjavíkurborgar er greiddar í tvennu lagi á grundvelli reiknings frá Háskóla 
Íslands í júní og í desember. Greitt er inn á reikning: 0137-26-476, kt. 600169-2039, 
verknúmer: 1480-148502.  

4. grein 

Verkefni og starfsáætlun 

Verkefnastjóri mun halda utan um daglegan rekstur og verður starfsáætlun borin undir stjórn 

til samþykktar árlega eigi síðar en 1. október. Árlega mun stofan standa fyrir 

nýsköpunarviðburði á sviði menntunar og auk þess veita viðurkenningar fyrir 

nýsköpunarkeppni grunnskóla og samsýningu framhaldsskóla sem styrktar eru af stjórnvöldum 

og fleiri aðilum.  

Forgangsverkefni 2022-2025:  

Að kalla saman hóp sérfræðinga, fræðimanna, kennara og fagfólks til að greina áskoranir og 

vinna að nýsköpunarverkefnum tengdum þeim samfélags- umhverfis- og tæknibreytingum sem 

hafa raunveruleg áhrif á menntun barna og starfsumhverfi kennara og starfsfólks í skóla- og 

frístundastarfi. 

Aðgerðir 

 Halda árlega sérstakan nýsköpunarhraðal á sviði menntunar. 

 Skipuleggja reglulega viðburði þar sem nýsköpun á sviði menntunar er kynnt og 

rædd. 

 Tengja kennara og nemendur í menntavísindum, listum, hugverkum, iðn- og 

tæknimenntun við frumkvöðlaumhverfið, hraðla og menntakeppnir.  

 Setja upp öfluga heimasíðu stofunnar þar sem finna má  náms- og stuðningsefni 

um nýsköpunar- og frumkvöðlamennt, framtíðartorg - stafrænan umræðuvettvang 

um framtíð menntunar og hæfniþróun, verkfærakistu og almenna miðlun um 

nýsköpun menntunar, styrkjamöguleika o.fl. 

Þá er stefnt að því að einstök verkefni verði kostuð af styrkjum og með samningum við 

stofnanir og samstarfsaðila. 

5. gr. 

Eftirlit, eftirfylgni og kynningarmál 

Að loknu hverju starfsári skal verkefnastjóri MVS skila Háskóla Íslands og Reykjavíkurborg 

skýrslu um starf Nýsköpunarstofu menntunar. Skil eru í síðasta lagi þann 1. maí 2023 fyrir 

starfsárið 2022 og 1. maí 2024 fyrir starfsárið 2023. Í samræmi við samþykkt borgarráðs frá 

26. maí  2016 skal styrkþegi í greinargerð um ráðstöfun fjárframlags skila kyngreindum 

gögnum um þá sem eftir atvikum veita eða njóta tiltekinnar þjónustu eða gæða vegna 

styrkveitingarinnar og sérstaklega verði greint frá því hvaða áhrif framlagið hefur á stöðu 

jaðarsettra hópa fólks sbr. mannréttindastefna Reykjavíkurborgar. 
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6. grein 

Gildistími og uppsögn samnings 

Samningur þessi gildir frá 11. mars 2022 til  til 31. júlí 2025. Samningurinn fellur þá úr gildi án 

uppsagnar, nema hann hafi verið endurnýjaðar áður. Aðilar skulu fyrir 1. janúar 2025 ákveða 

sameiginlega hvort samningur þessi skuli endurnýjaður. 

Samningur þessi er gerður með fyrirvara um fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar árið 2023 og 

2024.  

Aðilar geta óskað eftir endurskoðun á samningi þessum á samningstímabilinu.  Samningurinn 

er uppsegjanlegur af hálfu beggja samningsaðila með fjögra mánaða fyrirvara og miðast 

uppsögn við mánaðarmót. 

Komi til þess að nýsköpunarstofan verði lögð niður skulu eignir hennar renna til hliðstæðra 

verkefna og tilgreind eru í 2. gr. eftir nánari ákvörðun stjórnar. 

7. gr. 

Reglur, vanefndir, varnarþing o.fl. 

Um samning þennan fer eftir reglum Reykjavíkurborgar um styrki, sjá fylgiskjal II við samning 

þennan og skal geta þess í kynningarefni Nýsköpunarstofu menntunar að hún njóti styrks frá 

Reykjavíkurborg. Reykjavíkurborg áskilur sér rétt til að rifta samningi þessum ef sannanlega  

er um forsendubrest eða vanefndir að ræða af hálfu Menntavísindasviðs Háskóla Íslands.  Telji 

annar samstarfsaðili sig  ekki geta uppfyllt ákvæði samnings þessa skal tilkynnt um það 

tafarlaust skriflega.  

Óheimilt er að framselja skyldur samkvæmt samningi þessum án samþykkis 

Reykjavíkurborgar. Rísi ágreiningur um efni og/eða túlkun samningsins skal reka 

ágreiningsmál fyrir héraðsdómi Reykjavíkur. 

Af samningi þessum eru gerð tvö samhljóða frumrit, sitt handa hvorum aðila. 

Reykjavík  mars 2022 

 
 
_______________________________ 
Jón Atli Benediktsson 
Rektor Háskóla Íslands 
 

 
 
_______________________________ 
Dagur B. Eggertsson, 
Borgarstjóri Reykjavíkur 
 

 
 
______________________________ 
Kolbrún Þ. Pálsdóttir 
Forseti Menntavísindasviðs  

 
 
___________________________ 
Helgi Grímsson 
Sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs 
 

 

Fylgiskjal I Reglur Háskóla Íslands nr. 569/2009, sem sjá má hér; 

https://www.hi.is/haskolinn/reglur_fyrir_haskola_islands. 

Fylgiskjal II Reglur Reykjavíkurborgar um styrki, sem sjá má hér:  

https://reykjavik.is/sites/default/files/skjol_thjonustulysingar/reglur_reykjavikurborgar_um_styrki.p
df 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hi.is%2Fhaskolinn%2Freglur_fyrir_haskola_islands&data=04%7C01%7Cfrida.b.jonsdottir%40reykjavik.is%7Cc51c645006264287cd3c08da003f83ce%7C6aed0be3a6ff4c6c83b5bb72bdd10088%7C0%7C0%7C637822570837672586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=TSCn0f6J9NdYR1MF9LLCIRfdF1gDkRjRAhZmkwtJjJ0%3D&reserved=0
https://reykjavik.is/sites/default/files/skjol_thjonustulysingar/reglur_reykjavikurborgar_um_styrki.pdf
https://reykjavik.is/sites/default/files/skjol_thjonustulysingar/reglur_reykjavikurborgar_um_styrki.pdf

