
Fundur í Brúnni 3. mars 

Fundarefni: Samfella í skólastarfi, tækifæri og tálmar. 

Fundarstaður: Verslunarskóli Íslands 

Fundarstjóri: Fanný  Gunnarsdóttir 

Fundarritari: Nanna K. Christiansen 

Fundarstjóri gerið grein fyrir umfjöllun nýrra laga leik-og grunnskóla um samfellu í skólastarfi, en í 

þeim  er víða kveðið á um mikilvægi hennar. Fundarstjóri gerði grein fyrir nokkrum verkefnum sem 

tengjast samfellu í skólastarfinu.  Fyrsta skrefið í formlegum samrekstri  leik- og grunnskóla ásamt ITR 

verður tekið í nýstofnuðum skóla í Úlfarsárdal. 

Þuríður Hjelm, skólastjóri Krikaskóla, lýsti starfsemi síns skóla en þar er samfella í leikskóla og fyrstu 

bekkjum grunnskólans ásamt frístundastarfi  ITR.  Þuríður telur starfsemina bjóða upp á fjölmarga 

möguleika en hindranirnar eru helst í hugmyndum fullorðna fólksins. Nefndi  hún sérstaklega ólíka 

hugtakanotkun leik- og grunnskólakennara og ólíka kjarasamninga þessara stétta. 

Gerður G. Óskarsdóttir, fyrrverandi fræðslustjóri,  gerði grein fyrir þeim niðurstöðum rannsóknar 

sinnar sem lúta að skilum leik- og grunnskóla annars vegar og hins vegar skilum milli grunn- og 

framhaldsskóla.  Hún telur að nokkuð skorti á að nemendum gefist færi á að flytja þekkingu sína og 

reynslu milli skólastiga. Þar megi helst kenna um of lítilli þekkingu kennara á öðrum skólastigum en 

þeim sem þeir starfa við. Einnig benti Gerður á að ekki virðist sem mikil lenging á tíma barna bæði í 

leik- og grunnskóla hafi haft áhrif á skólastigin sem á eftir fylgja. 

Kristján Ásmundsson ,skólameistari í Fjölbrautarskóla Suðurnesja , lýsti reynslu í sínum skóla af því að 

nemendur í efstu bekkjum grunnskóla tækju námsáfanga í Fjölbrautarskólanum. Hann telur að þetta 

fyrirkomulag hafi reynst hluta nemenda afar vel.  Kristján telur 15 – 20% nemenda ráða vel við að 

vera á undan jafnöldrum sínum í námi.  Nú er ríkið hins vegar hætt að greiða fyrir þessa þjónustu, 

þvert ofan í það sem Kristján álítur vera áherslur í námskrá.  

Rúmlega tuttugu manns sóttu fundinn og  tóku þátt í umræðum og fyrirspurnum. 
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