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Efni: Samningur um samstarf menntavísindasviðs Háskóla Íslands og skóla- og 

frístundasviðs Reykjavíkurborgar um starfsþróun, rannsóknir og nýsköpun í menntun.  

Menntastefna Reykjavíkur – Látum draumana rætast var samþykkt 20. nóvember 2018. 

Samhliða voru samþykktar almennar aðgerðir til þriggja ára sem styðja áttu við innleiðingu 

stefnunnar. Hluti þessara aðgerða laut að aukinni starfsþróun, ráðgjöf og handleiðslu 

starfsfólks í skóla- og frístundastarfi auk þess sem lögð var áhersla á fjölgun fagmenntaðra 

með markvissum aðgerðum og í fjölþættu samstarfi. Meðal þeirra aðgerða sem ráðist var í var 

að formgera samstarf við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Samningur skóla- og 

frístundasviðs og Menntavísindasviðs Háskóla Íslands um starfsþróun og nýsköpun var 

undirritaður í maí 2019. Samningurinn var til þriggja ára og fól í sér samstarf um þróun og 

undirbúning námskeiða, starfsþróunartilboð, ráðgjöf og rannsóknir. Óhætt er að segja að á 

þessum þremur árum hafi orðið orðið til gjöfult samstarf sviðanna beggja en skýrsla um 

samstarfið fyrsta starfsárið var gefin út 2020 og verið er að leggja lokahönd á skýrslu síðasta 

starfsárs. Samstarfið hefur leitt af sér fjölbreytt námskeiðstilboð, komið af stað 

rannsóknarsamstarfi m.a. í gegnum samstarf um þróunar- og nýsköpunarverkefni sem vakið 

hafa athygli og stuðlað að aukinni þekkingu fræðafólks og nemenda MVS um skóla- og 

frístundastarf borgarinnar og menntastefnu Reykjavíkur „Látum draumana rætast“. Samstarf 

sviðanna hefur skilað sér á fjölbreyttan hátt inn í umræðu um menntamál. Dæmi um það eru 

verkefni sem nemar á MVS hafa unnið og tengjast starfsemi SFS, þátttaka MVS í þróunar- og 

nýsköpunarverkefnum, raddir Reykvískra kennara í átaksverkefninu „Komdu að kenna“ og 

sýnileiki skóla- og frístundastarfs á Menntavísindasviði.  

Námskeiðið „Leiðtogi framtíðarinnar er teymið“ er eitt af viðamestu námskeiðunum sem þróað 

hefur verið í samstarfinu á síðastliðnum þremur árum. Námskeiðið er ætlað öllum 

stjórnendateymum í skóla- og frístundastarfi Reykjavíkurborgar en þar er fjallað um hlutverk 

stjórnenda sem faglegra leiðtoga í innleiðingu „Látum draumana rætast“ og „Betri borg fyrir 

börn“.  Markmið námskeiðsins er að efla og skapa vettvang til samstarfs í borgarhlutum og 

þróa verkfæri sem efla stjórnendur í að takast á við nýjar áskoranir. Námskeiðið var þróað með 

hliðsjón af vegvísi fyrir stjórnendur sem mótaður var á grunni þátta sem stjórnendur SFS telja 

einkenna farsælan stjórnanda auk þess sem það byggir á niðurstöðum skýrslu starfshóps um 

faglega stöðu stjórnenda í skóla- og frístundastarfi. Kjarnalotur námskeiðsins eru fjórar en 

fimmta lotan byggir á vali milli ólíkra efnisþátta. Námskeiðið hófst í október 2021 og í fyrstu 

umferð koma þátttakendur frá tveimur borgarhlutum; Miðborg/Vesturbær/Hlíðar og 

Laugardalur/Háaleiti/Bústaðir. Seinni tveir borgarhlutarnir hefja þátttöku vorið 2022. Kennarar 

á námskeiðinu koma frá Menntavísindasviði og úr hópi stjórnenda á skóla- og frístundasviði 

Reykjavíkurborgar.  

https://menntastefna.is/wp-content/uploads/2021/03/Almennar-adgerdir-2019-2021.pdf
https://fundur.reykjavik.is/sites/default/files/agenda-items/156_6_samningur_mvs_sfs.pdf
https://fundur.reykjavik.is/sites/default/files/agenda-items/189_1.1_stoduskyrsla_eftir_fyrsta_ar_samnings_mvs_og_sfs_20202508_loka.pdf
https://fundur.reykjavik.is/sites/default/files/agenda-items/189_1.1_stoduskyrsla_eftir_fyrsta_ar_samnings_mvs_og_sfs_20202508_loka.pdf
https://menntastefna.is/strengths/austur-vestur-skopunar-og-taeknismidjur/
https://menntastefna.is/strengths/austur-vestur-skopunar-og-taeknismidjur/
https://menntastefna.is/wp-content/uploads/2021/12/Auglysing_leidtogi-framtidarinnar_loka.pdf


 

 

Þá hafa fulltrúar SFS komið að skipulagi og undirbúningi og stofnun Menntamiðju sem er gátt 

að starfsþróun fyrir starfsfólk í skóla- og frístundastarfi á landinu öllu og undirbúningi og 

kynningu á Menntafléttunámskeiðum sem styðjast við hugmyndafræði leiðtoganáms og eru án 

efa ein framsæknustu starfsþróunarnámskeið sem boðið er upp á í dag en yfir 200 kennarar 

og starfsmenn SFS hafa tekið þátt í námskeiðunum þetta skólaár.  Á MenntaStefnumóti sem 

haldið var í maí 2021 var vakin verðskulduð athygli á fjölbreyttu námi og rannsóknum á 

menntavísindasviði auk þess sem forseti sviðsins stýrði umræðum um menntun til framtíðar. 

Allt hefur þetta áhrif á umræðu um menntun og starfsþróun á landinu öllu og má leiða líkum að 

því að það samstarf sem hefur átt hefur sér stað spili inn í mikla fjölgun á milli ára í umsóknum 

í grunnnám á MVS. Þetta er um leið einn mælikvarðinn á þá almennu aðgerð við innleiðingu 

menntastefnu Reykjavíkur að fjölga fagmenntuðu starfsfólki í skóla- og frístundastarfi, efla 

kynningarstarf og fjölbreyttar aðgerðir við að hvetja fólk til starfa. 

Skóla- og frístundaráð ákvað á fundi sínum 13. október 2020 að stofnaður yrði framtíðarhópur 

sem hefði það hlutverk að móta almennar aðgerðir vegna innleiðingar menntastefnu tímabilið 

2022-2024. Framtíðarhópurinn tók til starfa í janúar 2021 og lauk störfum í október sama ár. 

Almennar aðgerðir voru lagðar fram og samþykktar af skóla- og frístundaráði 9. nóvember 

2021. Þar segir í aðgerðinni „Faglegt samstarf og starfsþróun“ að fjölbreytt samstarf og 

starfsþróun verði sem fyrr undirstaðan í innleiðingu menntastefnunnar. Samstarfi við 

menntavísindasvið Háskóla Íslands verður haldið áfram og komið verður á samstarfi við aðra 

háskóla með það að markmiði að efla starfsþróun og rannsóknir. Þá segir í aðgerðinni 

„Nýsköpun og framsækni í starfi og leik“ : Hlúð verði að umhverfi nýsköpunar, lista og 

menningar með áherslu á samfélagslega nýsköpun og framsæknar lausnir þegar kemur að 

inntaki náms og starfsaðferðum. 

Í ljósi þessara ákvarðana hefur verið unnið að endurnýjun samstarfssamnings við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands um starfsþróun, rannsóknir og nýsköpun en reynslan 

síðustu þrjú ár hefur verið nýtt til að þróa samstarfið enn frekar. Hluti samningsins nú felur í sér 

samkomulag um stofnun nýsköpunarstofu menntunar sem starfrækt verður á Vísindagörðum 

Háskóla Íslands. Nýsköpunarstofan 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. Þá verður komið 

á fót vísindaráði með aðkomu fræðafólks frá MVS auk þess sem leitað verður fjölbreyttari leiða 

til að tengja nemendur á MVS við skóla- og frístundastarf með auknu starfsnámi þar sem 

nemendur geta sinnt einingabæru námi í verkefnum á vegum SFS svo sem eins og innan 

verkefnisins Betri borg fyrir börn. 

 

Tillaga: 

Lagðir eru fram tveir samningar um samstarf SFS og MVS til samþykktar í skóla- og 

frístundaráði. Heildarkostnaður samninganna er sá sami og áður eða 11 m.kr. á ársgrundvelli. 

Hluta þess fjármagns eða 3 m.kr. verður varið til stofnunar og rekstur Nýsköpunarstofu 

menntunar. Kostnaður rúmast innan fjárheimilda sviðsins árið 2022 en skv. 9. grein 

samningsins er gerður fyrirvari af hálfu SFS um fjárheimildir samkvæmt fjárhagsáætlun á 

hverju ári eftir fyrsta ár samningsins. Samningarnir eru grundvöllur þess að ofangreind verkefni 

nái fram að ganga og er óskað samþykkis ráðsins á samningunum.  

a. Samningur um samstarf Háskóla Íslands og skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar 

um starfsþróun, rannsóknir og nýsköpun. 

b. Samningur um stofnun og rekstur nýsköpunarstofu menntunar.  

https://menntamidja.is/hlutverk-og-markmid/
https://menntamidja.is/menntaflettan/
https://menntastefnumot.velkomin.is/vidburdur/sofaspjall
https://menntastefnumot.velkomin.is/vidburdur/sofaspjall
https://fundur.reykjavik.is/sites/default/files/skola_og_fristundarad_1310.pdf
https://menntastefna.is/wp-content/uploads/2022/01/Almennar-adgerdir-menntastefnu-Reykjavikur-2022-2024.pdf

