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Helstu niðurstöður  
 

 Skólastjórinn er faglegur leiðtogi, starfsmannastjóri og rekstrarstjóri 

 Stjórnunarstíll stjórnenda er misjafn og hefur áhrif á verkaskiptingu á milli 

stjórnenda 

 Mestur tími fer í að láta daginn ganga upp – púsla, dekka, redda 

 Starfsmannastjórnun vegur þyngst í starfi skólastjórans og veldur mestu álagi 

 Álag í starfsmannamálum kallar á stuðning eða handleiðslu fyrir stjórnandann 

 Fjarvera starfsmanna er mesti álagsþátturinn í starfsmannastjórnuninni 

 Stjórnendum finnst þeir vera límið í húsinu, sú manneskja sem hefur yfirsýn, 

utanumhald og alla heildarmyndina 

 Stjórnendum finnst vellíðan starfsmanna og nemenda skipta miklu máli og 

þeim finnst þeir bera ábyrgð á henni 

 Hindranir koma í veg fyrir breytingar og hafa áhrif á þróun faglegs starfs 

 Ytri kröfur eru miklar og fara vaxandi og eru álagsþáttur í starfi skólastjórans 

 Sálgæsluhlutverk skólastjórans hefur aukist 

 Skortur er á starfsfólki til að vista verkefni á 

 Stjórnendur kunna að meta það sjálfstæði sem skólarnir hafa og vilja halda 

„karaktereinkennum“ þeirra 

 Eldhúsið er hjarta leikskólans 

 Stjórnendum hugnast frekar sameining eða samrekstur á sömu skólastigum 
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Inngangur 
 
Í þessari skýrslu er samantekt á niðurstöðum viðtalsrannsóknar á starfi 

skólastjórnenda í leik- og grunnskólum hjá Akureyrarbæ sem unnin var að beiðni 

skóladeildar og skólanefndar. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna möguleika til 

hagræðingar í stjórnkerfi leik- og grunnskóla bæjarins án þess að skerða faglegt starf í 

skólunum. Til þess að kanna þetta var reynt að draga fram sýn og viðhorf skólastjóra 

á starfssvið sitt og jafnframt var leitast við að fá fram viðhorf þeirra til breytinga á 

skólastarfinu. Viðtöl voru tekin við 20 skólastjórnendur hjá Akureyrarbæ. 

Áhersla var lögð á eftirfarandi þætti í könnuninni: menntun og reynslu, 

starfssvið stjórnandans, hlutverk og væntingar, staðblæ og menningu, upplýsingar um 

stoðþjónustu, samskipti við aðrar skólastofnanir, fjármál og rekstur. 

Rannsóknarspurningin var þessi: Í hverju felst starf skólastjóra, hverju má breyta og 

hvernig, til að tryggja fjárhagslegan ávinning án þessa að skerða faglegt starf  

skólanna?  

Uppsetning skýrslunnar er þannig háttað að næst á eftir Inngangi er sagt frá 

Rannsóknaraðferð og því næst er samantekt um Starfssvið stjórnandans. Í kaflanum 

Línudans skólastjórans er sett upp mynd af starfsumhverfi stjórnandans sem nánar er 

útskýrð í kaflanum Hindranir sem birtast í starfssviði stjórnandans. Þar á eftir kemur 

kaflinn Viðhorf til breytinga og að síðustu eru Umræður og samantekt. 
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Rannsóknaraðferð 
 
Hér verður gerð grein fyrir rannsóknaraðferð og vinnubrögðum sem beitt var við gerð 

þessa verkefnis. Meginmarkmið þessarar viðtalsrannsóknar var að skoða starf 

skólastjórans og kanna hvort mögulegt sé að tryggja fjárhagslegan ávinning án þess 

að skerða það faglega starf sem fram fer í leik- og grunnskólum Akureyrarbæjar. 

Rannsóknarspurningin sem tilgreind var í Inngangi er: „Í hverju felst starf 

skólastjóra, hverju má breyta og hvernig, til að tryggja fjárhagslegan ávinning án 

þess að skerða faglegt starf skólanna?“  

Hafa ber í huga að í rannsókninni var eingöngu rætt við skólastjóra en ekki 

aðra stjórnendur eða starfsfólk. Upplýsingar um verksvið annarra stjórnenda koma því 

aðeins frá skólastjórum. Talsvert er um beinar tilvitnanir í viðmælendur og er þeim 

ætlað að styðja niðurstöður rannsóknarinnar.   

 

Þátttakendur 
Til þess að fá svör við rannsóknarspurningunni þurfti að fá fram viðhorf og sýn 

skólastjórnenda í leik- og grunnskólum Akureyrarbæjar. Öflun þátttakenda fór þannig 

fram að rannsakendur fengu upplýsingar hjá skóladeild Akureyrarbæjar um þá 20 

skóla sem viðtalskönnunin náði yfir, 11 leikskóla og 9 grunnskóla. Allir 20 

skólastjórnendurnir tóku þátt í viðtalskönnuninni, 4 karlmenn, allir stjórnendur í 

grunnskóla, og 16 konur. Jafnframt var formlegt viðtal tekið við fræðslustjóra og 

leikskólafulltrúa, óformlegt viðtal var tekið við skrifstofustjóra skóladeildar. 

Þeir skólastjórar sem rætt var við koma frá, Brekkuskóla, Flúðum, Giljaskóla, 

Glerárskóla, Hlíðarskóla, Holtakoti, Hríseyjarskóla (bæði leik- og grunnskóli), 

Iðavöllum, Kiðagili, Krógabóli, Lundarseli, Lundarskóla, Naustaskóla, Naustatjörn, 

Oddeyrarskóla, Pálmholti, Síðuseli, Síðuskóla, Sunnubóli og Tröllaborgum. 

Viðtölin við skólastjórnendur fóru fram í vinnuumhverfi þeirra og viðtöl sem 

tekin voru við starfsmenn skóladeildar fóru fram á skrifstofu skóladeildar. 

 

Aðferð  
Þar sem beita átti viðtalsrannsókn í þessu verkefni var eigindleg rannsóknaraðferð við 

hæfi. Fræðslustjóri sá til þess að rannsakendur hefðu þau gögn undir höndum sem að 

notum kæmu fyrir rannsóknina. Rannsakendur skoðuðu einnig heimasíður allra 

skólanna ítarlega og kynntu sér þau gögn sem þar voru aðgengileg.  
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Rannsakendur lögðust yfir gerð spurninga- og gátlista á tiltölulega stuttum 

tíma þar sem ekki var mikið svigrúm hvað tíma varðaði. Drög að viðtalsramma voru 

kynnt fyrir stýrihóp áður en viðtöl fóru fram.  

Rannsakendur ákváðu í undirbúningsferlinu að nota opin og óstöðluð viðtöl í 

rannsókninni. Það er ákvörðun rannsakanda hversu nákvæmlega hann vill ákvarða 

efnisatriði og efnistök í viðtali. Meginatriðið er að rannsakandi gæti þess að 

umræðuefnið sé viðfangsefnið og sé eins lítið stýrandi og kostur er. Voru þessi atriði 

höfð í huga og reynt eins og kostur var að fara eftir þeim. 

Í upphafi hvers viðtals var tilgangur rannsóknarinnar reifaður og lögð áhersla á 

að skapa vingjarnlegt og afslappað andrúmsloft. Rannsakendur voru jafnframt 

meðvitaðir um atriði eins og að sýna traust, virðingu og einlægni ásamt því að vera 

athugulir hlustendur. Þegar eigindlegri rannsóknaraðferð er beitt þarf að gæta vel að 

öllum smáatriðum svo sem að nýta þagnir vel og minnisblöð. 

Viðmælendur tóku vel á móti rannsakendum, voru áhugasamir og svöruðu af 

nákvæmni þeim spurningum sem fyrir þá voru lagðar. Flestar heimsóknirnar tóku um 

tvær klukkustundir en oft var spjallað áfram eftir að slökkt hafði verið á 

upptökutækinu og í sumum heimsóknum var rannsakendum boðið að ganga um 

skólana. 

 

Úrvinnsla 
Viðtölin við þá tuttugu skólastjórnendur og tvo starfsmenn Skóladeildar voru tekin 

upp á stafræn upptökutæki með hljóðskrám sem flutt voru yfir í tölvu. Hlustað var á 

öll viðtölin og þau afrituð orð fyrir orð og að lokum voru þau prentuð út. 

Rannsakendur rýndu því næst í útprentuð viðtölin þar sem við tók sjálf greiningin. 

Viðtalsgögnin voru marglesin yfir til þess að draga fram þætti og þemu sem gengu í 

gegnum frásagnir viðmælenda. Viðtalsrannsókn með viðtalsramma dregur fram 

heildarmynd og þemu.  

Við úrvinnsluna sáu rannsakendur smám saman að hægt væri að draga upp 

ákveðna mynd af starfsumhverfi stjórnandans sem lýsir í megindráttum hvernig 

hlutverk hans og væntingar til starfsins togast á við þær hindranir sem upp kunna að 

koma í starfinu. Er leitast við að skýra þessa mynd út í köflunum, Starfssvið 

stjórnandans, Línudans stjórnandans og Hindranir í starfi stjórnandans. 
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Starfssvið stjórnandans  
 
Það er hvorki einfalt né fljótgert að svara því í hverju starf skólastjórans felst. 

Skólastjórinn kemur að mörgum þáttum í starfi sínu á degi hverjum. Þrjú meginsvið 

standa upp úr og undir þau fellur allt starf sem snýr að stjórnun skólans.  

„Skólastjórinn er faglegur leiðtogi, starfsmannastjóri og fjársýslumaður“ 

(rekstararstjóri).  

Flestum viðmælendum þykir hlutverk sitt og ábyrgðarsvið alveg skýrt: „Ég 

veit hvert mitt hlutverk er, það er hreinlega að redda þessu öllu!“ eða „Mér finnst 

hlutverk mitt vera alveg skýrt, ég hef aldrei upplifað neitt óöryggi í því, maður á bara 

að gera það sem gera þarf, það er ekkert flókið!“ eða „Maður er náttúrulega með 

aðalábyrgðina og þá er það bara nokkuð skýrt.“ En þótt það liggi ljóst fyrir að 

skólastjóri beri höfuðábyrgð á skólanum, skólastarfinu og starfsfólkinu þá blasir ekki 

allt jafn augljóslega við:  

 
[...] ég er ráðin hér inn til þess að vera leiðtogi hér í [...]skóla og þótt að það 
sé skýrt í huga mínum þá blasa aðferðirnar ekki alltaf við manni, hvernig 
maður á að fara að því og svona hvernig... já í rauninni hvaða aðferð sé best, 
það er ótrúlega snúið oft á tíðum. 
 

Stjórnunarstíll og áherslur skólastjóra eru mismunandi og erindisbréf sem og 

starfslýsingar þykja umfangsmiklar og opnar. Flestir eru að „púsla“, „dekka“ og 

„redda“ og talað er um að vera „límið“, „kjarninn“ eða „miðdepillinn“ í húsinu sem 

allir geta leitað til. Stjórnandinn er sú manneskja sem hefur „yfirsýnina, utanumhaldið 

og alla heildarmyndina.“ Það kemur fram hjá stjórnendum leikskóla að ekki sé alltaf 

skýrt hversu langt starfssviðið nái, erfitt sé að vita hvar mörkin liggja og finna þessar 

„ytri grensur.“ Hjá leikskólastjórum var eiginlega ekkert í starfinu sem þeir ekki komu 

nálægt á einn eða annan hátt og þar er nálægðin við hinn almenna starfmann mjög 

mikil. 

 
Maður er svolítið mikið svona alt muligt man það er eiginlega ekkert í 
leikskólanum sem ég kem ekki nálægt á einn eða annan hátt.  

 

Skólinn er lifandi vinnustaður þar sem mikið er um mannleg samskipti og gott 

aðgengi er að flestum skólastjórum enda hafa þeir valið það að vera aðgengilegir og 

sýnilegir: „skrifstofan er alltaf opin, ég vil hafa gott aðgengi að mér“. Það kemur skýrt 
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fram að stjórnendur vilja hafa góð tengsl við starfsfólkið sitt, foreldra og nemendur 

þótt þetta góða aðgengi kosti oft minni tíma í önnur verkefni. Það að hafa „púlsinn á 

fólkinu sínu“ er talið mjög mikilvægt.  

Hér neðar verður farið betur yfir þessi þrjú meginsvið stjórnandans sem eru 

eins og áður segir: faglegur leiðtogi, starfsmannastjóri og fjársýslumaður 

(rekstrarstjóri). 

 

Faglegur leiðtogi 
Skólastjórnendur vilja leiða faglegt starf af krafti og metnaði í skólunum og lögð 

hefur verið áhersla á faglegt sjálfstæði þeirra. Viðmælendur voru sammála um að 

skólastjórinn væri faglegur leiðtogi en ákveðnar hindranir verða til þess að ekki gefst 

nægilegur tími í faglega vinnu og þróunarstarf. Sýn stjórnandans endurspeglast oft á 

tíðum í eigin áhugasviði og „karakter“ og kemur það sérstaklega skýrt fram hjá 

leikskólunum. 

Mikil vinna er í kringum öflugt þróunarstarf og lögð áhersla á það. 

Skólastjórnandinn er ekki eini starfskrafturinn sem kemur að slíkum verkefnum en 

þátttaka þeirra er misjöfn eftir skólum og skólastigum. Flestir stjórnendur koma á einn 

eða annan hátt að þeim verkefnum sem innleidd eru í skólunum, sumir tala um að 

koma verkefnum af stað og færa þau á hendur annarra þegar vel er farið að ganga 

aðrir tala meira um aðkomu sína að ýmsum verkefnum og enn aðrir sleppa aldrei 

takinu. Þótt verkefnin hvíli á herðum annarra stjórnenda eða starfsmanna skólans eða 

jafnvel ákveðinna teyma, þarf stjórnandinn ávallt að hafa yfirsýnina og sinna 

umstangi sem fylgir slíkum verkefnum. Helst voru nefnd verkefni í umhverfismennt 

eins og Grænfáninn en margir skólar á báðum skólastigum eru „Grænfánaskólar.“ 

Meðal annarra þróunarverkefna má nefna byrjendalæsi, stærðfræði, Agnið, innleiðing 

teymiskennslu, agastefnur og fleira.  

 

Svo eru náttúrulega ákveðin fagleg mál sem er verið að vinna að og hérna... 
sem að bara maður þarf að gefa sér tíma í en í erlinum þá verða þau stundum 
svolítið útundan og það bara segir mér að ég er með of mikið opið hérna það 
er of mikil truflun og ég finn það alveg að ég þarf að breyta þessu til þess að 
hafa tíma til þess að vinna þau verkefni.  
 

Faglegur leiðtogi kemur einnig að stefnumótun, áætlanagerð og ýmis konar 

mati. Viðmælendur eru sammála um að kröfur hafi aukist varðandi þennan þátt þótt 

ekki vilji þeir skorast undan að vinna faglega og móta skólum sínum stefnur og 
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skýrari verkferla. Helsta hindrunin er hins vegar að finna tíma með öllum til að 

sammælast, taka ákvarðanir og upplýsa fólk: 

   
Ég var bara að lesa í gær frá Lýðheilsustöð þá er það stefna í tóbaksvörnum 
og það eiga að vera stefnur í hinu og þessu og við... núna eru orðnar meiri 
kröfur um þetta þannig að þetta eru bara hlutir sem ég þarf að taka mér meiri 
tíma í og ég veit um það [...]  
 
[...]við erum að taka inn jafnréttisáætlun, við erum að taka inn 
fjölmenningaráætlun og svo þarf að innleiða þetta við erum að taka inn 
þjónustustefnu og mannauðsstefnu og það þarf að innleiða þetta allt saman og 
þetta eru viðbótar verkefni þótt þetta sé sjálfsagður hlutur og maður vill hafa 
þetta allt saman. 
 
[...]sumt kemur í gegnum lög og reglugerðir, sumt kemur frá skóladeild, sumt 
erum við sjálfar að búa okkur til, sumt kemur frá starfsmannaþjónustunni 
þetta getur bara komið héðan og þaðan. 
 

Samskipti við nemendur og foreldra er stór þáttur í faglegu starfi 

skólastjórans. Stjórnendum er umhugað um gott samstarf við foreldra og jafnframt 

vilja þeir að nemendum líði vel í skólanum ekki síður en starfsfólkinu. Eins og áður 

hefur komið fram vilja stjórnendur vera sýnilegir og aðgengilegir í skólunum fyrir alla 

sem þar starfa og nema sem og aðra sem þangað þurfa að leita. Skólastjórar leikskóla 

tala um að vera sýnilegir í forstofum á morgnana það styrki tengslin við foreldrana og 

að því loknu er farið: „rúnt um húsið á allar deildir og heilsað upp á börn og kennara.“  

 
Ég hef alltaf reynt að hafa góð samskipti við foreldra reyna að hitta þá þannig 
að maður reynir að vera svona fyrst á morgnana sýnilegur og reynir að hitta á 
þau ef eitthvað er. 
 
[...]ég reyni líka að vera sko... til dæmis á ferðinni mikið á morgnana þegar 
fólk er að koma og gefa þá kost á mér [...] 
 

Skólastjórar grunnskóla tala um að vera sýnilegir á göngum skólans og/eða í 

matsal. Þeim er umhugað um góð tengsl við nemendur og nota mismunandi leiðir til 

að styrkja tengslin. Hins vegar gefst ekki nógu mikill tími til að ganga í stofur og 

almennt virðast skólastjórnendur ekki fylgjast með því hvernig kennslan fer fram. 

Stjórnendur hafa misjafnt viðhorf til þess að ganga í bekki, sumir töluðu um að þeir 

vildu heimsækja nemendur í bekkina en ekki vera í eftirlitshlutverki sem „löggur“ 

aðrir töldu slæmt að komast ekki til að fylgjast með nemendum og kennurum að 

störfum.  
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Ég reyni auðvitað að vera svolítið sýnilegur í skólanum til dæmis borða ég 
alltaf með nemendum ég ákvað það þegar mötuneytið kom hérna að ég skyldi 
borða hvert einasta skipti með nemendum þannig að ég fer í hádeginu og 
reyni að fara á milli og vera ekki alltaf á sömu borðunum sem að ég álít að 
skipti mjög miklu máli því að krakkarnir þekkja mig út á þetta og líka ég reyni 
að gefa mig að þeim á göngunum.  
 
[...]ég mundi reyndar vilja hafa meiri tíma og sitja inni í kennslustundum en 
mér finnst reyndar að ég eigi ekki endilega að gera það ef ég treysti 
kennurunum og fæ allar námskrár [...] ég á ekki að vera nein lögga sko... ég 
lít frekar á að þegar ég droppa við þá sé ég að hitta krakkana... ég til dæmis ef 
ég borða í skólanum þá borða ég í matsalnum með krökkunum mér finnst ég 
ná að kynnast þeim á öðrum basis og þau kynnast mér og það finnst mér mjög 
mikilvægt.  
 

Fundir eru hluti af starfi skólastjórans og segja stjórnendur að talsverður tími 

fari í skipulagningu funda og fundarsetur. Skólastjórar leikskóla tala um að fundir 

með starfsfólki taki tíma frá börnunum þar sem allir fundir þurfi að vera á 

dagvinnutíma. Stjórnendur virðast almennt hugsa um að hafa fundi skilvirka og koma 

því að sem þarf að ræða.  

Skólastjórar telja að tekist hafi að „ramma“ inn þessi daglegu verk á 

stjórnendur í skólunum, ákveðin verkaskipting er á milli stjórnenda og þeir stýra 

útdeilingu verkefna til annarra starfsmanna. Aðstoðarskólastjórar í leikskólum eru 

flestir með lítil stöðugildi og því er oft erfitt að útdeila mörgum verkefnum á þá en 

engu að síður er reynt að hafa ákveðin verk sem aðstoðarskólastjóri hefur á sinni 

hendi. Verkin sem lenda á gráu svæði eru „vandamál“ í leikskólunum, verkin sem 

enginn veit hver á að gera og lenda oftast á skólastjóranum: 

 

[...]það er fullt af verkefnum sem detta upp í hendurnar á manni sem ég á 
ekkert að gera, ég á ekkert að skipta um ljósaperur eða moka snjó en maður 
þarf samt að gera það því það er ekki í starfslýsingu neins hér inni að skipta 
um perur, moka snjó eða laga hluti það er enginn sem gerir það   
 

Skólastjórar grunnskóla tala um að allt sem ekki eru „uppákomur“ sé nokkuð 

skýrt. Erfið nemendamál eru fleiri inni í grunnskólunum og það er helst í slíkum 

málum sem stjórnendur tala um að „girðingar“ falli. Það er þá sem verkaskiptingin fer 

úr skorðum þar sem þessi mál valda oft miklu álagi og langur tími getur farið í að 

vinna úr þeim og þá skarast jafnvel hlutverkin í talsverðan tíma: 

 

[...]þarna detta líka svolítið niður girðingarnar á milli þegar að... til dæmis 
eins og þegar ég og aðstoðarskólastjóri erum komnar inn í mál þá reynum við 
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oft að leysa deildarstjórann út en stundum er það bara ekki hægt ef að málið 
er mjög þungt og erfitt þá er svo erfitt... það er svo erfitt að vera að vinna mál 
sem þú sagðir mér að hún hefði sagt og þú veist... þetta er bara svo mikill 
tilfinningahiti í málum og þetta er stundum bara ofboðslega snúið... 
 
[...] mér finnst erfiðast og ég er stressaðastur og get bara verið mjög 
stressaður í erfiðum nemendamálum þar sem að foreldrarnir eru mjög ósáttir 
við það sem skólinn er að gera og ég bara get alls ekki mætt þeim á þann hátt 
sem þeir vilja. 

 
En svo er náttúrulega stærsti pósturinn sem við erum náttúrulega að fást við 
eru þessi þungu og erfiðu nemendamál og þar sökkvum við sko bara eins og 
steinn til... alveg á botninn stundum já sem sagt þar sökkvum við á ég við út úr 
þessum ramma hver sér um hvað. 
 
Skilin eru nokkuð skýr en þau skarast, verksviðin skarast alveg klárlega og... 
en svona í grófum dráttum þá er nokkuð skýr verkaskipting. En það er 
náttúrulega þannig að ef það næst ekki í þennan stjórnanda sem ætti kannski 
að vera með málið þá getur hann komið inn til einhvers annars sem að þarf að 
ganga í málið og vinna í því. 
 

Skólastjórar telja að meiri skilvirkni hafi náðst með tilkomu deildarstjóra, 

meðal annars í samskiptum við kennara, nemendur og foreldra. Það hefur dregið úr 

áreiti á skólastjóra varðandi ýmis almenn samskiptamál, umfangið sem slíkt hafi 

minnkað. Einnig er talað um að „nemendamálum“ í grunnskólunum hafi fækkað sem 

áður lentu hjá skólastjóra, þá séu deildarstjórar oft lykilpersónur í eineltismálum og 

öðrum málum sem snúa að nemendum. Jafnframt er bent á að með tilkomu 

deildarstjóra geti verið: „ákveðin tilhneiging til að velta ábyrgðinni svolítið upp á 

við“: 

 
[...]nemendurnir velta ábyrgðinni yfir á kennarana og þeir velta henni áfram 
og við erum svona að reyna að stoppa það af... það er bara erfitt en ég held 
að þetta komi. Þetta er spurning um hefðir og venjur, fólk er einhvern 
veginn... það er svolítið vant því... sérstaklega eftir að deildarstjórar komu til 
sögunnar í grunnskólunum þá er fólk orðið mjög vant því að það getur vísað 
málum svolítið mikið frá sér.  

 

Stjórnendur koma saman á báðum skólastigum reglulega. Skólastjórar 

leikskóla halda fundi tvisvar í mánuði, það eru samráðsfundir með öllum stjórnendum 

og fulltrúa leikskóla og einnig skipta þeir sér í minni hópa eftir hverfum. Skólastjórar 

leikskóla hafa mikil samskipti, tala mikið saman, deila hugmyndum og dreifa 

verkefnum á milli sín. Stjórnendum í grunnskóla er einnig vel til vina og telja 

samstarfið vera gott innan hópsins þótt það virðist ekki jafn náið og hjá stjórnendum 

leikskóla. Fræðslustjóri stýrir fundum með stjórnendum grunnskóla reglulega, að 
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jafnaði tvisvar í mánuði. Lögð hefur verið áhersla á sérstaka fræðslufundi fyrir 

stjórnendur. 

 
[...] það hefur verið mjög gott samstarf okkar á milli og verið gott að leita 
svona innan þessa hóps, auðvitað finnur maður sér einhvern sem maður á 
meiri samleið með en öðrum innan skólastjórahópsins. 
 
[...]ég get séð hag af meira samstarfi og renna fleiri hugmyndum á milli, mér 
finnst við svolítið vera eins og sjö litlar eyjur og hver heldur í sitt [...]  
útdeiling mætti vera meiri á milli eða ég myndi vilja það. 
 

Ljóst er að stjórnendur vinna að faglegu starfi daglega. Samt sem áður telja 

þeir að ekki gefist nógu mikill tími og svigrúm til að leiða og þróa öflugt faglegt starf 

í skólunum eins og þeim ber skylda til og þeir helst vilja „maður tekur þetta bara í 

einhverju framhjáhlaupi sko.“ Það kemur skýrt fram í rannsókninni að mannlegi 

þátturinn er fyrirferðarmikill í skólasamfélaginu og stjórnendur setja hann í forgang. 

Stjórnendur vilja leggja áherslu á að skapa góðar aðstæður og láta fólkinu líða vel: 

„Ég geri sviðið klárt, tímastjórnun og boðleiðir og geri fólki kleift að vinna.“ Hins 

vegar er misjafnt hvernig persónulegar áherslur stjórnandans móta starfið og sumir 

eru jafnvel að „sullast“ í öllu. 

Fram kemur hjá mörgum viðmælendum að oft séu óljós skil á faglegum 

þáttum starfsins og daglegri umsýslu, svo sem rekstri og ýmsu sem snýr að 

starfsfólkinu, og það virðist hjá mörgum skapa ákveðna togstreitu en einstaka 

viðmælandi talaði um að forgangsraða rétt til að stýra togstreitunni:  

 

[...]maður getur ekki gert allt í einu og maður þarf líka að lesa í hvað er 
mikilvægast [...]ég er mjög meðvituð um að þetta er eitthvað sem ég stjórna 
ef ég kemst ekki yfir hlutinn þá er það svoleiðis, sumt þarf að fara í forgang 
af því það er eitthvað sem þarf að ganga frá annað tekur lengri tíma og 
annað þarf jafnvel að bíða fram á næsta skólaár og þá bara metur maður 
það er þetta eitthvað sem er spurningin um líf eða dauða. Þannig að ég er 
inni á því... togstreitunni maður stjórnar henni. 
 
[...]það er þá svona spurning hvað er það, faglegt eða rekstrarlegt þannig 
að það er oft erfitt að meta og hvort tveggja er það náttúrulega... 
 
[...]það er alltaf togstreita þarna á milli vegna þess að... ég meina 
stjórnandinn hann á jú að vera, hann er leiðtoginn, hann á að vera 
sýnilegur, hann á að vera hlustandi, hann á að heyra hvað fólkið er að spá 
og spekúlera og hann á að greina aðstæður og umhverfið og vera tilbúinn að 
ganga inn í málefni og allt það en á sama tíma þá á hann líka að skila alls 
konar gögnum frá sér og hann á að skila skýrslum og hann á að gera þetta 
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og hann á að gera hitt og þetta eru óteljandi verkefni þannig að mér finnst... 
það er alltaf togstreita þarna á milli. 
 
Þú þarft að skila skýrslu sem er rekstarlegs eðlis en hún segir frá faglegum 
staðreyndum líka þannig að það er spurning hvar þessi vinna er, á maður að 
kötta niður rekstrarlega þáttinn eingöngu við fjárhagsbókhald og reikninga, 
launabókhald það sem snýr að krónutölum og því að reka þetta eins og eitt 
fyrirtæki, auðvitað er hægt að gera ein skýr skil þar... en það kemur samt 
faglegt inn í það eins og með starfsmannahaldið og annað þá... þá fléttast 
það saman.  

  

Starfsmannastjóri 
Starfsmannastjórnunin er fyrirferðamesti þátturinn í starfi skólastjórans, hann er 

jafnframt sá þáttur sem veldur mestu álagi og tekur mestan tíma. Enn fremur er starf 

skólastjórans oft „reddingar“ og „þeytingur“ og má stundum líkja honum við 

„þjónustustjóra“ það er að segja að stjórnandinn sér um bjargirnar og „ýtir frá 

truflunum“ þannig að starfsfólkið geti unnið:  

 

það er búinn að vera óvenju mikill sími í morgun þannig að þessi morgunn er 
svona pínu þeytingur, búin að vera í svona reddingum... 

 

Ábyrgðin sem fellur undir starfssvið stjórnenda birtist sem afgerandi þáttur í 

starfsmannastjórnuninni þar sem stjórnendum finnst þeir bera höfuðábyrgð á öllu sem 

snýr að starfsmönnum þeirra. Ábyrgðin sem snýr að starfsmannastjórnuninni tengist 

meðal annars mannaráðningum, yfirsýn og utanumhaldi á dagsskipulagi og starfssviði 

hvers starfsmanns einnig vellíðan og staðblæ vinnustaðarins.  

Það er á ábyrgð skólastjóra að ráða inn nýtt og hæft fólk í skólana. Þótt 

stjórnendur telji ákveðinn stöðugleika vera í starfsmannahópnum þá fara alltaf fram 

ráðningar á hverju vori, og jafnvel hausti líka, á báðum skólastigum. Ráðningarferlið 

getur tekið drjúgan tíma og sér skólastjóri um alla þætti sem snúa að því og telja 

stjórnendur mikilvægt að taka sjálfir viðtöl við umsækjendur og velja fólkið.  

 
Ég sé alveg fyrir mér að sleppa við að senda þessi höfnunarbréf því það getur 
hver sem er gert það. En ég vil sjálf ráða fólkið og taka í viðtöl og það 
náttúrulega... aðalvinnan fer í það verkefni en hitt gæti verið hjálplegt sko... 
þessi forvinna kannski og það sem þarf að gera á eftir. 
 
[...]starfsmannamál eru ótrúlega tímafrek... það er auðvitað tími á... eins og 
með ráðningarnar á vorin... það er verið að auglýsa og svo á haustin halda 
þau áfram því þá þarf að ráða... og ræða við umsækjendur og það fer mikill 
tími í þetta. 
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[...]auðvitað geta ýmsir unnið hér við klukkuna og unnið ráðningarsamninga 
og brottfarablöð en þá myndi það fylgja að taka þessi samtöl það er ekki gott 
að skipta þessu sundur held ég, að það sé bara einhver einn sem fer hingað og 
svo tekur annar við hér... ekki kannski í ráðningarpakkanum. 
 

Kennarastéttin á Íslandi er kvennastétt og það kom fram hjá mörgum 

viðmælendum að á vinnustað þar sem meirihluti starfsfólks er konur geti tilfinningar 

og skoðanir ýtt undir meira eða öðruvísi flækjustig en á blönduðum vinnustöðum eða 

karlavinnustöðum. Mannlegi þátturinn og samskipti við starfsmenn taka mikla orku 

frá stjórnendum og nálægðin við starfsmenn skapar oft mikið álag. Fram kemur hjá 

mörgum stjórnendum að þótt þetta sé erfiðasti þátturinn í starfinu þá sé hann jafnframt 

mest gefandi þegar vel gengur:  

 

Það sem mér finnst skemmtilegast er að höndla með manneskjuna, en það er 
líka erfiðast því það tekur toll af manni og það er í rauninni svolítið skrítið 
að þetta mannlega samspil skuli vera mest ógnvekjandi, það er svona þessi 
línudans. 
 
Um leið og mér finnst hann skemmtilegur þessi starfsmannaþáttur þá er 
hann í rauninni mesti álagsþátturinn mér finnst það og... líka bara þegar 
maður lendir í svona bara... erfiðum málum sem að hérna...  

 
En það eru þessir mannlegu þættir sem naga mann að innan og taka mest á 
mann.  

 

Stjórnendum er almennt umhugað um að „fólkinu sínu“ líði vel og stór hluti af starfi 

stjórnandans er að styðja við starfsfólkið og leiða það áfram. Margir stjórnendur 

leikskóla tala um mikilvægi þess að „vaka yfir starfsmannahópnum.“ Hjá þeim virðist 

sálgæsluþátturinn jafnvel vera enn nær stjórnendum en í grunnskólunum. Þar virðist 

starfsfólk vera enn nánara og tengdara stjórnendum sínum með persónulega hagi: 

 

Það sýnir það bara, það er þessi kvenlega stjórnun sko, maður er inni í 
innsta koppi sko, veit allt um börnin og makana og... sem er stundum kostur 
og stundum galli. 
 
Starfsmannahaldið getur tekið mikinn tíma það er misjafnt, maður fær góð 
tímabil en svo eru þetta, þetta er svona andlega séð er þetta stór partur 
líka... kannski vegna þess að maður er að fá margt... margt inn á borð og 
það snýr ekki endilega að starfi hér það getur verið bara persónulegt hjá 
fólki líka og er það... það er töluverður hluti það er að styðja einmitt við 
fólkið og leiða það þá áfram [...] þannig að það er sálgæsluþáttur í þessu og 
hann er töluverður á köflum.  
 
Það er svo mikilvægt að stjórnandi sé til staðar og rói fólkið og styðji. 
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Þetta er náttúrulega kvennavinnustaður og það getur orðið ótrúlega 
persónulegt [...] það er kannski meiri vinna sem fer í það að halda uppi 
góðum stofnanastaðblæ þannig að það er álagsþáttur. 

  

Eins og fram kemur í ummælum skólastjórnenda er sálgæslan stór þáttur í 

starfinu og mikilvægt þykir að viðhalda góðum staðblæ og menningu. Fram kemur að 

ágreiningur á milli starfsfólks komi upp af og til í skólunum þótt það sé ekki tekist á 

dagsdaglega að öllu jöfnu. Jafnframt er talað um áföll og erfiðleika í 

starfsmannahópnum og allt séu það málefni sem leysa þurfi úr og taki mislangan tíma 

og orku frá stjórnendum. Einnig kemur fram að í stærri skólunum geti myndast 

„klíkur“, eins og oft er algengt á stórum vinnustöðum, talað er um ákveðið „bil“ sem 

oft myndast á milli faglærðra og ófaglærðra í starfsmannahópnum. „Fólk getur verið 

viðkvæmt fyrir sjálfu sér og störfum sínum“ og oft þarf að sýna aðgát í samskiptum 

við fólk. Það er að mörgu að huga varðandi mannlega þáttinn og stjórnendum finnst 

þá oft skorta persónulega handleiðslu og jafnvel meira bakland í þungum málum:  

 
[...]það vantar stuðninginn og hérna hvatninguna til okkar að leita okkur sem 
sagt... að hvetja okkur til að leita stuðnings eins og til dæmis handleiðslu.  
 
En það sem vantar kannski bara og ég held að flestir tali um það er bara 
einhvers konar handleiðsla þar sem þú hittir bara handleiðara og getur borið 
þig upp við hann með þína stjórnunarhætti og fá svolítið feedback á það sem 
þú ert að gera og kannski bara svolítið hvatningu og... hvatningin sem að 
skólastjórarnir fá hún er öll svona heilt yfir á allan hópinn. 

 

Fjársýslumaður (rekstrarstjóri) 
Stjórnendur gera minnst úr þeim þætti í starfssviði sínu sem fellur undir fjármál og 

rekstur engu að síður tala þeir um „heilmikla pappírsvinnu sem skila þurfi af sér.“ Er 

þá átt við mánaðarlega bókhaldsvinnu eða söfnun upplýsinga í bókhaldskerfið SAP. 

Almennt veldur þessi vinna stjórnendum ekki miklu álagi og flestir tala um að 

ákveðin rútína sé komin á þessi verkefni og yfirleitt taki þau ekki mjög langa tíma. 

Það geta þó komið tarnir eða tímabil þar sem umfangið er meira : 

 
Ég verð að sinna fjármálunum af því að það er krafa á það, það er enginn 
annar sem sinnir þeim. En ég reyni að nota sem minnstan tíma í þau en það 
tekur tíma stundum en minna þess á milli. 
 
[...] það er ekkert mikið, þetta exelskjal er ekkert einasta mál! 
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Þótt flestir stjórnendur hafi gert lítið úr þessum þætti í starfssviði stjórnandans 

þá er hins vegar misjafnt hversu skemmtilegt fólki þykir að vinna í bókhaldi og 

fjármálum. Sumir telja að ákveðnir þættir í rekstrinum þurfi ekki að vera á herðum 

skólastjórans og misjafnt er hve mikið ritarar grunnskólanna koma að vinnu varðandi 

bókhald og rekstur. Einnig kemur fram að auðsótt sé að leita til skrifstofustjóra 

skóladeildar ef upplýsingar eða aðstoð vantar: 

 
Það er afskaplega mikill tímasparnaður og þægindi að hafa slíkan aðila sem 
að kemur bara í heimsókn til manns og við setjumst niður og förum yfir 
fjármálin.  
 
[...]það er umsjón með SAP- kerfinu, það er hundleiðinlegt... 
 
[...]þá færðum við til dæmis öll forföll yfir á ritarann, ritarinn sér um arresera 
forföllunum og færa til bókar og allt þess háttar sko... og við ætlum að færa 
meira yfir á ritarann eins og að bóka námsbókainnkaup og bókainnkaup það 
er engin ástæða til að dýrir stjórnendur séu í að sinna þessu.  

 

Hér sem í öðrum þáttum í starfssviði skólastjórans er ákveðin yfirsýn og utanumhald 

sem stjórnendum finnst að þeir þurfi að hafa: 

 
Og fjármálin væru... það væri alveg hægt en þá á móti yrði ábyrgðin að fara 
alveg af manni, maður gæti ekki borið ábyrgð á að fjárhagsáætlun stæðist ef 
maður hefði ekki puttana í því. Þá færist sú ábyrgð annað. Maður getur ekki 
haldið ábyrgðinni en ekki verkefninu. 

 

Útdeiling verkefna varðandi ýmsa þætti í bókhaldi eins og til ritara eða annarra 

stjórnenda er misjöfn eftir skólum og skólastigum og stjórnast meðal annars af 

tímaskorti eða því að stjórnendur vilja ekki tapa þessari yfirsýn.  

Ritarar í grunnskólum virðast allir koma að einhverri bókhaldsvinnu svo sem 

að innheimta og lykla reikninga og sumir gera enn meira eins og fram kom hér ofar. 

Skólastjórnendur leikskóla virðast að langmestu leyti sinna rekstrarliðnum sjálfir.  
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Línudans stjórnandans  
 

 
 Mynd: Starfsumhverfi skólastjórans  

 

Á myndinni hér fyrir ofan er búið að ramma inn starfsumhverfi skólastjórans. Þrjú 

helstu starfssvið skólastjórans eru tilgreind lengst til vinstri og hefur þegar verið 

fjallað um þau í kaflanum hér á undan.  

Í þessum kafla verða hugtökin hlutverk og væntingar útskýrð sem eru lengst til 

hægri á myndinni og í næsta kafla er farið yfir miðju myndarinnar en þá er 

starfssviðið útskýrt með tilliti til hvernig hindranir birtast stjórnandanum í starfinu.  

Í hlutverki og væntingum birtast persónulegar áherslur stjórnandans sem hann 

ber ábyrgð á. Þar birtist framtíðarsýn hans og þær leiðir sem hann notar til að smita 

þessari sýn áfram til starfsmanna sinna. Þar birtist metnaður stjórnandans fyrir hönd 

nemenda og starfsfólks og ábyrgð stjórnandans til að fylgja eftir stefnu og gildum 

skólans.  
 Starfsumhverfi stjórnandans lýsir í megindráttum hvernig hlutverk hans og 

væntingar til starfsins hafa áhrif á og togast á við þær hindranir sem upp kunna að 

koma í starfinu. Stjórnandinn er ábyrgur fyrir því að finna jafnvægi milli einstakra 
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þátta sem koma fram í þessum hindrunum og stýra togsteitunni sem gengur bæði upp 

og niður á milli þeirra verkefna í starfssviðinu sem hann þarf að sinna. 

 Togstreitan birtist í öllu þessu mannlega, í öllum verkefnum sem þarf að skila 

og starfinu sem þarf að halda gangandi.   
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Hindranir í starfi stjórnandans  
 
Eins og fram hefur komið falla margir starfsþættir undir starfssvið stjórnandans sem 

gera starfið flókið og kalla í senn á ábyrgð, mannlegt innsæi og faglegan metnað.  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim hindrunum sem skólastjórinn 

mætir í daglegu starfi og skapa meðal annars togstreitu sem gerir starf stjórnandans 

bæði flókið og vandasamt og veldur því að stjórnandinn er í eilífum „línudansi“.  

 

Fjarvera 
Skólastjórnendur tala um forföll af ýmsum ástæðum sem flækja daglegt skólastarf og 

forföll starfsmanna eru einn þyngsti þátturinn undir starfi stjórnandans sem lýtur að 

starfsmannamálum. Bæði er um að ræða langtímaveikindi og styttri veikindi ,,þú 

leggur upp daginn og svo kemurðu og þá hrynur hann.“ Þá koma forföll til vegna 

veikinda barna, þátttöku í námskeiðum og „skreppum“ af ýmsum toga. Af þessum 

sökum lenda stjórnendur í því að „munstra“ fólk í afleysingar til að dekka forföll og 

oft reynist það vandasamt, til dæmis eru nemendur á unglingastigi grunnskólanna að 

jafnaði sendir heim ef um forföll kennara er að ræða. Í leikskólum og grunnskólum er 

talað um góð og slæm tímabil hvað varðar forföll. Það geta komið tímabil sem eru svo 

slæm að stjórnendur fá það á tilfinninguna að ógerningur sé að fá daginn til að ganga 

upp og álagið verður gríðarlegt. Góð tímabil fela í sér minna af skammtímaveikindum 

en að jafnaði eitt til þrjú nöfn upp á töflu sem þarf að ,,dekka.“ 

 
Ég held að þetta sé ekki eðlileg fjarvera sko eða sem sagt... þá er ég ekki að 
tala um það að hérna... fólkið eins og hjá mér að það sé ekki veikt þegar það 
er að hringja og skrá sig veikt heldur hvað það er mikil fjarvera, hvað liggur 
þarna að baki hvað er það í vinnuumhverfinu sem geri það að verkum að fólk 
er svona mikið frá vegna veikinda.  

 

Þar sem stjórnendur geta að jafnaði ekki greitt starfsfólki yfirvinnu þá taka 

starfsmenn út frí fyrir þá tíma sem þeir vinna aukalega: „Þetta er púsluspil og ekki 

einfalt.“ Málin vinnast hægar þegar færri hendur eru til að leysa þau og dæmi um að 

mörg mál bíði jafnvel afgreiðslu vegna skorts á starfsfólki og tíma til að sinna þeim. 

Það er með öðrum orðum ekki einfalt að útdeila verkefnum og vinna faglegt starf sem 

krefst samvinnu fleiri starfsmanna. Flækjustigið eykst og það verður einnig þyngra í 

vöfum að útdeila verkefnum á einstaka starfsmenn.  
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Forföll íþyngja forgangsröðun stjórnandans. Faglegt starf sem þarf að vinna er 

látið sitja á hakanum og vellíðan og starfsumhverfi fólksins sem er í húsinu, bæði 

nemenda og kennara, gengur fyrir.  

Í flestum grunnskólum eru það skólastjórnendur sem bera ábyrgð á því að 

manna deildir og bekki í samstarfi við aðstoðarfólk, deildarstjóra eða 

aðstoðarskólastjóra en í einhverjum tilfellum eru það aðstoðarskólastjórar eða 

deildarstjórar sem bera ábyrgðina. Í sumum tilfellum sjá ritarar, aðstoðarskólastjórar 

eða deildarstjórar um viðveruskráningu og einnig að manna húsin. Þeir skólastjórar 

sem ekki hafa forföllin á sinni könnu eru engu að síður meðvitaðir um þann þunga 

bagga sem fjarvera starfsmanna er. Fjarveran leiðir meðal annars til daglegrar 

togstreitu í skólastarfinu og kemur niður á nemendum og faglegu starfi. Þó svo að 

skólastjórar ,,visti“ málaflokkinn á undirmenn þá eru þeir engu að síður meðvitaðir 

um sína ábyrgð sem stjórnandi til að skapa fólkinu sínu gott starfsumhverfi.  

Flestir leikskólastjórar eru lykilpersónur í sínum skóla þegar manna á húsin. 

Oft hefst dagur skólastjórans á því að setjast við símann til þess að taka við 

fjarverutilkynningum frá starfsfólki eða safna saman skráningum, síðan er tekinn 

töflufundur með deildarstjórum og/eða aðstoðarleikskólastjóra eða einfaldlega skrifað 

á töfluna hvernig á að ,,púsla húsinu saman“ þann daginn. Þessi vinna krefst 

útsjónarsemi af hálfu leikskólastjórans. Það getur einnig valdið togstreitu innanhúss 

þegar færa á fólk milli deilda vegna mikillar fjarveru eða ,,munstra“ inn 

afleysingarfólkið, sem í leikskólum er það fólk sem ekki er með fastan viðverustað 

alla daga heldur er svokallaðir ,,flakkarar“.  

Skólastjórar í grunnskólum leysa yfirleitt ekki af í kennslu en skólastjórar 

leikskóla geta þurft að leysa af vegna forfalla á deildum. Það kemur fyrir að bæði 

grunnskólastjórar og leikskólastjórar þurfi að leysa af í eldhúsi og öðrum stöðum í 

húsin: 

 
Og svo þarf oft að færa til fólk um hádegi á milli deilda það fer eftir álagi af 
því að það eru ekki allir í fullri stöðu og oft um tvöleytið er þetta orðið þungt 
þegar það vantar marga þannig að þetta er oft mikið púsluspil.  
 
[...] en kannski eru merkin sem starfsmenn sýna með þessum forföllum signal 
til okkar það er ekki allt í lagi. 
 
Stjórnunarþátturinn er gríðarlega mikill, mannahaldið, vegna þess að eins og 
í gær voru held ég sjö manns frá. Ég var að púsla í dag það er foreldrafundur 
í gangi og ég hélt ég næði ekki að dekka. 
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Já hvar geturðu fundið fjölbreyttara starf. Þú ert búinn að gera þér áætlun. 
Svo mætirðu og hvað gerist, það vantar fjóra starfsmenn. Hvað gerirðu? Sest 
þú niður og gerir það sem þú ætlar að gera? Nei þú brosir, og ferð að gera 
eitthvað annað. 
 

Mannauður 
Stjórnendur reyna að sjá til þess að mannauðurinn nýtist sem best og að stjórnunin sé 

skilvirk. Ytri og innri kröfur gera hins vegar utanumhaldið þungt í vöfum og auka 

togstreituna í daglegu starfi. Skólastjórnendur á Akureyri hafa flestir mikla reynslu af 

skólastarfi og margir hverjir hafa upplifað og innleitt breytingar. Stjórnendur telja að 

breytingar geti bæði verið jákvæðar og neikvæðar. Þeim finnst kröfur og 

starfsaðferðir meðal annars hafa breyst þegar grunnskólarnir voru fluttir á ábyrgð 

sveitarfélaganna. Þá varð dreifstýringin skýrari og lögð rík áhersla á sjálfstæði 

skólanna í uppbyggingu og þróun þeirra.  

Jákvæða þætti í dreifstýringunni telja stjórnendur vera skýrari viðmið og 

verkferla sem hafa meðal annars leitt til skilvirkara og auðveldara starfs að mörgu 

leyti. Stjórnendum finnst þó að það geti myndast togstreita þegar innleiða á breytingar 

vegna mismunandi afstöðu starfsfólks til breytinganna. Þeir reyna með öðrum orðum 

að þróa með sér aðferðir í breytingastjórnun sem eru sársaukalausar fyrir starfsmenn.  

Þá eru ýmsir þættir í skólastarfinu sem hamla því að breytingar getir orðið, til 

dæmis fjárhagsramminn og reglugerðir. Þá fjalla þeir um innviði skólanna sjálfra, þá 

stofnanamenningu sem þar hefur orðið til og innri kröfur sem geta gert breytingar 

þungar í vöfum. 

Með áherslu bæjaryfirvalda á dreifstýringu í skólamálum hefur sem fyrr segir 

hver skólastofnun fengið að þróast á forsendum stjórnenda og starfsfólks. Sjálfstæði 

skólanna er óumdeilanlegt að mati stjórnenda og þessi þáttur í skólaþróuninni hefur 

meðal annars leitt til þess að ýmsar hindranir verða í daglegu starfi stjórnandans, bæði 

í faglegu og rekstrarlegu tilliti.  

 Í leikskólum kemur skýrt fram að þeir hafa fengið að þróast í takt við áherslur 

og áhugasvið stjórnenda sinna. Hver og einn stjórnandi hefur sínar áherslur sem 

endurspeglast í starfi viðkomandi leikskóla; jafnrétti, umhverfi, heilsa, lestur, útivera, 

lífsleikni og svo framvegis. Leikskólastjórar hafa meðal annars ráðið fólk sem hefur 

sama viðhorf og þeir sjálfir til þessara þátta, hverjir sem þeir eru. Það er einn þáttur í 

sjálfstæðinu að í starfsmannahópnum endurspeglist getan til þess að vinna með það 

sem skólinn gefur sig út fyrir. Þessi þáttur tekur einnig mið að því að 
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leikskólastjórarnir hafa margir hverjir stýrt sama leikskóla lengi eða jafnvel verið við 

stjórn sama leikskóla frá upphafi.  

 Bæði leik- og grunnskólastjórar lýsa vel sannfæringu sinni þegar kemur að 

vali á ýmsum stefnum og áætlunum sem unnar hafa verið í hverjum skóla fyrir sig. 

Fagmennskan er hátt skrifuð og dæmi er um vel heppnuð þróunarverkefni sem aðrir 

skólar hafa litið til. Í skólanámskrá, agastefnu, starfsmannahandbók og fleiri gögnum 

birtist með öðrum orðum sannfæringin, fagmennskan og metnaðurinn sem er stolt 

hvers stjórnanda. 

Í grunnskólunum hefur ýmis konar stofnanaþróun einnig átt sér stað en af 

öðrum toga en í leikskólunum og bæði af innri og ytri ástæðum. Með breytingum á 

kennaranámi og þróun skólastarfsins frá ríki yfir til sveitarfélaga hefur menning 

skólanna breyst. Í grunnskólunum tala stjórnendur um tvær kynslóðir kennara, þá sem 

eru nýjungagjarnir og opnir fyrir breytingum og þá sem eru mótfallnir eða ekki 

tilbúnir í breytingar. Þá er einnig talað um klofning í starfsmannahópnum þegar 

kemur að afstöðu til kjarasamninga. Skólastjórnendur vildu sjá fleiri starfsmenn vinna 

með sér að þróun skólastarfsins eins og þeir vilja sjá það:  

 
[...] við skulum segja að við séum með of fáa sem eru svona frumkvöðlar, 
sjálfstæðir og ábyrgir í sínu. Við erum með nokkra svoleiðis líka og við erum 
búin að virkja þá í ýmislegt. Þyrftum aðeins fleiri sko hópurinn skiptist eins og 
gerist bara sko. Ætli ég mundi ekki segja svona 20-60-20, 20% 
toppstarfsmenn, 60% af meðalfólki og 20% sem gengur ekki nógu vel með sko. 
 

Flestir stjórnendur nefndu það einnig að þeir hefðu þurft að eiga við afar þung 

starfsmannamál og þeir vildu sjá fleiri starfsmenn sýna meira frumkvæði og ábyrgð. 

Sá hluti fólksins í grunnskólunum sem er ekki opinn fyrir breytingum er að mati 

stjórnenda jafnvel fast í gömlum hefðum. Þá gerir það jafnvel kröfur til stjórnandans 

sem stundum er ógerlegt að mæta. Það á einnig oft við um hinn almenna starfsmann 

en allt eru þetta kröfur sem stjórnandinn reynir að verða við en flækir að sama skapi 

starf hans. Kröfurnar geta snúist um það hvaða grein á að kenna, hvaða stigi á að 

kenna, klukkan hvað fólk vill ljúka vinnudeginum, með hverjum það vill kenna eða 

með hverjum það vill ekki kenna og svo framvegis. Í leikskólum er einnig algengt að 

það komi fram kröfur frá starfsfólki hvað varðar vinnutíma og þá er starfsfólk í 

leikskólum oft fastheldið á deildir sem það vill starfa á.  

Þessar innri kröfur starfsfólks skapa meðal annars mikið álag og geta tekið 

tíma. Það geta skapast erfiðleikar við samsetningu teyma, tilfærslu starfsfólks á milli 
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deilda eða bekkja, þátttöku í stefnumótun eða þegar „munstra“ þarf fólk í verkefni. 

Aftur skapast togstreita og erfiðara gengur að deila ábyrgðinni á fleiri hendur.  

 
Stöðuhlutföllin eru svolítið breytileg og ég þarf oft alla vega lágmark einu 
sinni á ári eða tvisvar, þrisvar á ári að finna út úr stöðuhlutföllum og fikta við 
það sem er, það eru margar sem ekki vilja vera í 100% stöðum. Vilja bara 
vera til tvö og ég segi að það geti ekki gengið að allir séu til tvö. 
 
Og við vorum komin algjörlega út í horn með það. Því að fólk vildi þetta í 
kennslu, á þessum tíma, eða þessar greinar og það vildi ekki vinna með 
þessum starfsmanni og ekki hinum. Og að hlusta á það, jú við gerum það eins 
og við getum en það fer bara allt í vonlausa stöðu, bara pattstöðu að fá 
hlutina til að ganga upp. 

 

 Í þessum hindrunum felst vinna sem kallar á það að stjórnandinn þarf að leita 

eftir jafnvægi og bjóða upp í rétta dansinn, „línudansinn“ til að fá daginn til að ganga 

upp. 

  

Ytri kröfur 
Ytri kröfur hafa aukist og í dag er gert ráð fyrir stöðugri breytingastjórnun af hendi 

stjórnenda með ýmis konar stefnumótunarvinnu, áætlanagerð og mati á skólastarfinu 

af ýmsu tagi. Með þessum vinnubrögðum hafa verkferlar í skólunum breyst og 

verksvið orðið skýrari. Það er algengt meðal stjórnenda að þeir hafi samfara þessum 

kröfum þróað innan skólanna eigin gæðaviðmið sem þeim finnst henta sínum skóla og 

mat þeirra er að starfið sé skilvirkara.  

Engu að síður telja flestir skólastjórnendur of mikið ,,hellast yfir“ þá af alls 

konar kröfum sem þarf að uppfylla og standa skil á. Bæði leik- og grunnskólastjórar 

kvarta yfir auknu álagi af þessum sökum og tala um að erfitt sé að halda í við þessa 

þróun vegna ýmissa þátta. Þá ber að nefna í fyrsta lagi tímaskort hjá þeim sjálfum 

vegna anna, í öðru lagi skort á samráðsvettvangi með starfsfólki og í þriðja lagi skort 

á fólki til þess að deila ábyrgðinni á:  

 

Mér finnst að ríkið geti líka alveg hægt á reglugerðum og kröfum meðan 
staðan er svona. Það er mín skoðun. 
 
Við vorum með einn dag [samstarfsdag]í ágúst og einn í nóvember. Á meðan 
kom þjónustustefna frá Akureyrarbæ sem við áttum að gera fyrir alla 
starfsmenn. Það kom áhættumat við áttum að gera það fyrir alla starfsmenn. 
Það kom eineltisáætlun hvort við værum ekki örugglega með það. Við áttum 
að gera jafnréttisáætlun hvort við værum ekki örugglega með það.  
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 Svona dynur þetta á manni alltaf [...]þú þarft bara að vita að þetta er það 
sem skiptir máli og það gerirðu og svo gerirðu þetta ef þú sérð smugu. 
 

 Það er mikil breyting orðin á þeim faglegu kröfum sem eru gerðar. Ég get 
borið saman 25 árin þarna og það er ekki hægt að líkja því saman sko. 
Skýrslurnar og upplýsingagjöfin. Hvort sem það er til foreldra í gegnum 
heimasíðuna eða ytri aðila eða skóladeildar eða háskólans eða sjálfsmatið 
og innra starfið sem við erum með. Sá pakki var ekki svona. Menn keyrðu sig 
saman og reyndu að laga en það var ekki svona lagt upp með skipulögðum 
hætti með könnunum og úttektum, öllu þessu. Bara það að breyta 
skólanámskránni í kjölfarið á aðalnámskrá þetta er ógnarvinna og tími. Við 
þurfum að kafa mikið og takast á við og taka ákvarðanir, hvað eigum við að 
taka í burtu, hverju eigum við að breyta. Þú veist þetta gerist ekki bara 
sisvona. 

 
Inn í þessu, ketill á þrýstingi, verður eitthvað undan að láta. Þetta faglega 
starf sem ég hef teiknað upp fyrir þér það verður eitthvað undan að láta. Það 
er ekki hægt að halda áfram kröfunum engan veginn sem hafa verið vaxandi 
lengi og er síður en svo að fækka. Það þýðir ekki að keyra inn í þetta. Það er 
ekki verið að taka út verkefni. Þetta er eins og kirkjugarður, það er bara inn. 
 

Ef tímaskortur stjórnenda er kannaður nánar kemur í ljós að þessar ytri kröfur 

er það sem stjórnendur setja helst til hliðar í daglegu starfi. Þeir segja „holskefluna“ 

þvílíka og þeir taka ,,fólkið fram fyrir pappírana“ og forgangsraða verkefnum þó svo 

að það myndist togstreita og flækjustigið geti aukist. Stjórnendur segjast síst finna sér 

tíma innan ramma vinnudagsins til þess að sinna vinnu sem þessari. Dagsskipulag 

stjórnenda riðlast oft vegna mannlegu málanna sem eru svo fyrirferðamikil og hindra 

þá áætlun sem lagt var upp með. ,,Syndalistinn“ lengist og það reynir á úrræðahæfni 

og skipulagshæfileika stjórnandans. 

 Stjórnendur á báðum skólastigum kvarta undan litlum samráðstíma með 

starfsfólki til þess að hægt sé að vinnu þá faglegu „pappírsvinnu“ sem beðið er um. 

Oft er krafist mikils samstarfs við slíka vinnu og að einhugur ríki um útkomuna, 

þessar kröfur kalla á samráðsfundi með starfsfólki og aukið álag af þeim sökum. 

Heildarskipulag skólastarfsins gerir það að verkum að skólastjórnendur þurfa að finna 

leiðir til að mæta þessum kröfum og vera úrræðagóðir. Leikskólastjórar sakna 

fundartíma sem þeir höfðu áður en nú er tíminn með öllu starfsfólkinu um fjórir dagar 

á ári. Vegna tímaskorts og erfiðleika við að ná fólki saman þá er þessum verkefnum 

eins og fyrr segir oft ýtt til hliðar þar til betri tími gefst til að vinna að þeim. 

Forgangsröðun stjórnenda er því alveg skýr, starfsfólkið og mannlegi þátturinn kemur 

á undan öllu öðru: 
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[...] ef maður sinnir ekki málum sem snúa að mannlegum hlutum þá getur 
margt gerst á tveimur dögum þannig að það er það sem skiptir meira máli 
heldur en þessi skrifstofustörf... 

 

Kennarar í leik- og grunnskólum eru hlaðnir verkefnum. Skólastjórar segjast 

ekki hafa þann mannauð sem þarf til að vista verkefni á. Í leikskólum eru kennarar 

bundnir yfir börnum allan daginn og eini starfsmaðurinn sem ekki er bundinn yfir 

börnum er leikskólastjórinn sjálfur. Skólastjórar í grunnskólum reyna að nýta sína 

nánustu undirmenn eins og hægt er.  

Í kjarasamningum grunnskóla felast einnig ytri kröfur sem hindra meðal 

annars samráð og breytingar. Kjarasamningar geta jafnframt komið í veg fyrir að 

þekkingin nýtist og komið í veg fyrir breytingar sem þarf að framkvæma og þar með 

haft áhrif á það faglega starf sem þarf að vinna. Kjarasamningarnir torvelda 

stjórnendum að útdeila verkefnum: 

 
[...]því að það er líka svo vont þó maður vilji involvera kennarana meira og 
þá ætla ég nú bara að segja helvítis, og þú mátt alveg skrifa það, 
kjarasamningar kennara sem binda svo hryllilega... í öllu og þó maður og ef 
maður sko er með kennara í einhverjum hóp, ég er alltaf með kennara í 
skólaráðinu og það var þvílíkt mál að finna tíma þannig að báðir kennarar 
kæmust og helst að það væri innan kjararamma [...] þetta getur gert mann 
gráhærðan langt fyrir aldur fram... þessir kjarasamningar kennara eru mesti 
klafi á skólastarfi sem til er og líka fyrir kennarana sjálfa því svo vilja þeir 
líka fá að vera með í ráðum.  
 
En það sem fer í taugarnar á manni er að það eru kjarasamningar sem stjórna 
skólum og ég hef oft spurt mig að því í gegnum tíðina hvort það sé rétt hvort 
við séum á réttri leið með það að hérna... það eru verk sem þarf að vinna og... 
en sko svo stoppa þau á því af því að maður hefur ekki... maður er verkstjóri 
en maður hefur ekki verkstjórn nema yfir smá parti af... og það er svolítið 
flókið stundum. 
 

Kjarasamningarnir eru stýrandi í skólastarfinu, þeir hefta stjórnendur grunnskóla í 

starfi og setja ákveðnar skorður. Þeir koma í veg fyrir að stjórnendur hafi yfirráð yfir 

tímum kennara nema eftir ákveðnum og þröngum reglum. Þeir stjórnendur sem eru 

afslappaðir gagnvart vinnutíma kennara segja þó að oftast sé starfsfólkið liðlegt á móti 

en í mörgum skólum er ,,stéttvís“ hópur sem ,,erfitt er að eiga við.“ 

  
Kjarasamningar kennara, það liggur við að það sé sekúnduspursmál og við 
stjórnendur höfum nú reynt að vera sveigjanleg ef það þarf að hliðra til tíma 
stundum finnst mér hjá ákveðnum aðilum að við fáum það ekki til baka með 
sveigjanleikann... vinnuramminn er þannig að hann er bara upp á mínútu. 
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Í hnotskurn þá er starfsumhverfi leik- og grunnskóla krefjandi og það krefst 

lagni og útsjónarsemi stjórnenda þegar ytri kröfum í skólastarfinu er mætt.  

 

Fjármagnsskortur 
Það er almenn skoðun stjórnenda að skortur á fjármagni standi skólastarfi að nokkru 

leyti fyrir þrifum: ,,þú kennir ekki bóklega heimilisfræði.“ Þeir eru sammála um að 

fjármagnið sé vel nýtt og horft sé í hverja krónu þó svo að það sé matsatriði. Það 

kemur fram að úthlutun fjármagns sé jafnvel ekki í samræmi við fjölda nemenda, 

sérstaklega þar sem þeim hefur fjölgað. Þá er oft á tíðum kostnaðarsöm og tímafrek 

verkefni unnin sem sumir stjórnendur telja að skili sér ekki alltaf fjárhagslega og má 

þar til dæmis nefna samvinnu grunnskólanna um framsetningu valgreina á 

unglingastigi. Þessi vinna er tímafrek og „stundum hugsar maður bara úff... til hvers?“ 

þar sem spurningin er hvort þessi vinna skili tilætluðum árangri.  

 Vegna fjárskorts er einnig erfiðara að fá fólk til að taka að sér verkefni og gera 

þau að sínum. Ekki er hægt að umbuna starfsmönnum sem standa sig vel í starfi eða 

greiða fólki fyrir að taka að sér ákveðin verkefni í ákveðinn tíma svo sem 

stefnumótun og fleira. Slík vinnubrögð hafa verið reynd og reynst vel, þá er 

ábyrgðinni dreift, verkefnið vinnst hratt, vinnubrögðin eru vönduð og það skilar sér til 

nemenda og í skólastarfið.  

Endurmenntun starfsfólks situr einnig á hakanum vegna fjárskorts það er 

lögbundinn þáttur sem skólarnir geta ekki sinnt eins og staðan er í dag: 

 
Það hefur allt verið tekið af okkur í sí- og endurmenntun, öll námskeið. 
Maður er að hvetja fólk til að leita til sinna félaga og sækja sér námskeið og 
það þýðir það að maður er að missa út fólk á öllum tímum. Og það á nú að 
skera af okkur afleysingaprósentuna og þá herðir enn að, að dekka daginn, 
að fá daginn til að ganga upp. 

 

 Frítakan sem hefur verið nefnd þegar starfsmenn ganga inn í forföll fyrir aðra 

er einnig tilkomin vegna fjárskorts. Það myndi auðvelda skólastarfið ef hægt væri að 

greiða fyrir afleysingar. Skilvirknin í starfinu minnkar og erfiðara verður að samræma 

vinnubrögð þegar alltaf er skarð í starfsmannahópnum: 

 
Þessi uppsöfnun á yfirvinnu og frítaka út á það hefur aukist af því að okkar 
fjárhagslegi rammi hefur þrengst og við höfum minna úr að spila til að borga 
yfirvinnu vegna afleysinga [...] og við erum með hlutafólk sem er bara að 
vinna til 13 eða 14 og við viljum helst að þau séu með okkur til 16 og til að 
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borga þeim ekki yfirvinnu þá safna þau þessu upp í frí þannig að þetta er 
svolítill spírall sem erfitt er að vinda niður af...  
 

 
Fjármagnsskortur myndar einnig togstreitu þegar mikið er um forföll í 

skólakerfinu sem kalla á forgangsröðun og það verður erfiðara að láta daginn ganga 

upp og útdeila verkefnum. Stjórnendur nýta ekki allt það fjármagn sem þeir fá 

úthlutað heldur halda þeir eftir hlut sem ætlaður er til að bregðast við forföllum ,,og 

öðru sem upp kemur því það kemur oftast eitthvað upp.“ Að mati 

grunnskólastjórnenda eru þó forföllin það mikil að sá hlutur nægir ekki. Að mati 

leikskólastjórnenda mætir það fjármagn sem þeir fá úthlutað til afleysinga ekki 

raunverulegum forföllum. 
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Viðhorf til breytinga 
 
Rannsakendur telja að ekki hafi fengist nægilega afgerandi svör við hluta 

rannsóknarspurningarinnar „hverju er hægt að breyta og hvernig til að tryggja 

fjárhagslegan ávinning.“ Hins vegar koma fram einstaka hugmyndir um ákveðna þætti 

í skólastarfinu. Einnig kemur fram viðhorf skólastjórnenda til sameiningar á 

skólastofnunum og almennt hugnast stjórnendum frekar sameining skóla á sama 

skólastigi en á sitt hvoru skólastiginu. Skólastjórar hafa þó flestir áhyggjur af því að 

stærri einingar gleypi þær minni komi til sameiningar, þannig tapi minni einingarnar 

sjálfstæði sínu og sérkennum. 

Skólastjórum er umhugað um að standa vörð um nemendur, 

starfsmannahópinn og það starf sem byggt hefur verið upp í skólunum og benda á að 

stíga verði varlega til jarðar í hverju sem menn taka sér fyrir hendur.  

 

Samstarf  
Þegar spurt var út í samskipti og samstarf skólanna við aðrar skólastofnanir kemur 

fram að í flestum tilfellum er um ákveðin og formleg samskipti að ræða. Samskiptin 

eru þó mismikil og með misjöfnum hætti eftir skólum. Vilji er hjá báðum aðilum að 

„brúa bilið“ á milli skólastiganna. Samstarfið byggir að mestu á tengslum yngstu 

deilda grunnskóla og elstu deilda leikskóla og tengiliðir frá báðum skólastigum halda 

fundi og skipuleggja samstarfið.  

Skólastjórar leikskóla tala um mikilvægi þess að formfesta samstarfið á milli 

skólastiganna með því að setja það inn í námsáætlun. Enn fremur kemur fram að 

samstarfið sé oftast að frumkvæði leikskólans á hverju hausti. Þar kann að skipta máli 

sá sveigjanleiki sem leikskólinn býr yfir: 

 
því það er líka einn af kostum leikskólans að við erum svo rosalega heppin að 
við höfum þennan sveigjanleika og það þýðir ekki að það sé neitt minna 
metnaðarfullt starf í leikskólanum eða minna mikilvægt þó við höfum þennan 
sveigjanleika það er einmitt eitt af aðalsmerkjum leikskólans það er það að 
við erum ekki svona rosalega niðurnjörvuð með tímasetningar og allt svona 
og það er bara alveg frábært.  
 

Grunnskólinn á erfiðara með að finna tíma í stundatöflunni þar sem starfið er meira 

„niðurnjörvað“, leikskólinn á hins vegar auðveldara með að sveigja út af dagskránni 

sem þar er farið eftir.  
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Einnig kemur fram að leikskólanum er mjög umhugað um að börnin hafi náð 

góðri tengingu við grunnskólann áður en þau hefja þar nám. Nokkrir skólastjórar 

grunnskóla töluðu um að það væri ekki síður mikilvægt að „brúa bilið“ með svipuðum 

hætti á milli grunnskóla og framhaldsskóla. Það er þessi „afhending“ á næsta skólastig 

sem þykir mikilvæg. Í framhaldi af þessari umræðu kemur fram að ákveðin 

„togstreita“ ríki á milli skólastiga þegar kemur að því að taka sameiginlegar 

ákvarðanir. Skólastjórar á báðum skólastigum tala um ákveðna „goggunarröð“ þar 

sem ákveðin minnimáttarkennd birtist sem þarf að yfirstíga:  

 
þessi lenska er alltaf þannig að leikskólakennarar eru neðst og svo koma 
grunnskólakennarar svo framhaldsskólakennarar og svo háskólakennarar... 
einhver svona goggunarröð sem er alveg fáránleg.  

  

Sjálfstæði og sameining 
Skólastjórnendur tala um að skólarnir á Akureyri hafi fengið að vaxa og þróast mjög 

sjálfstætt: „Við höfum fengið að sigla hvert í sína áttina innan vissra marka“ sem gerir 

það að verkum að hver og einn skóli hefur sín „karaktereinkenni“. Margir telja 

mikilvægt að skólarnir haldi sinni sérstöðu að einhverju leyti þótt ástæða geti verið til 

að samræma suma hluti. 

 

Bjútíið í skólunum á Akureyri er þetta að það er í rauninni enginn þeirra eins 
og mér finnst það svolítið flott! 
 
Ég vil halda sjálfstæði skólanna [...] ég tel að við getum haft hlutina öðruvísi, 
sumt þarf auðvitað að samræma en annað alls ekki. 

 

Sjálfstæðið og „karaktereinkennin“ sem setja svo skemmtilegt mark á 

Akureyrarskólana er yfirleitt það fyrsta sem viðmælendur nefna þegar sameining ber á 

góma. Hver og einn vill halda í sín sérkenni, sína menningu og vaxa og dafna áfram í 

þeim farvegi sem skólanum hefur verið mótaður. Í framhaldinu er jafnframt talað um 

ólíkar agastefnur skólanna og ólíkar áherslur almennt í starfi skólanna. Ákveðin „ótti“ 

kemur fram um að skólarnir tapi sérkennum sínum og faglegu sjálfstæði ef til 

sameiningar komi á fleiri einingum. Einnig er talað um að yfirsýn og nálægð tapist ef 

stjórnandinn sé ekki til staðar. 

 

Hverjir verða áhersluþættirnir svo einhver einn geti gert copy, paste á fleiri 
en einn skóla þannig að ég hugsa að þá þyrfti kannski að draga úr þessu 
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faglega sjálfstæði og það er oft sá metnaður sem dregur mann áfram að gera 
skólann sinn í fremstu röð á einhverju ákveðnu sviði. 
 

Fæstir stjórnendur vildu samsama sig einhverjum ákveðnum skóla eða skólum 

en þó voru undantekningar. Skólar með landfræðilega nálgun eru oft með gjörólíkar 

áherslur og ólíkan staðblæ og menningu: 

 
Ég sé náttúrulega alveg landfræðilega nálgun við [...] en hins vegar er það 
þannig að það er þessi stofnanamenning og... [...] það hafa aldrei verið nein 
svona rosalega mikil samskipti þarna á milli. 

 
Ég meina ég hef alveg sagt það að ég geti séð það fyrir mér að grunnskólinn og 
leikskólinn sameinist...  

 
Ég held þú finnir... myndir geta sett okkur við hliðina á hvaða skóla sem er og við 
myndum eiga eitthvað sameiginlegt með honum en svo kemur eitthvað sem dassar 
alveg... en ég meina aðlögunarhæfnin er samt þó nokkur og við erum... höfum alltaf 
verið voðalega svona fljót til eða starfsfólkið hérna hefur verið mjög svona opið fyrir 
því að prófa nýjar hugmyndir og leiðir.  

 
Það sjónarmið að setja tilfinningarnar til hliðar og hugsa um hvað heildinni væri fyrir 

bestu kom fram hjá mörgum. Stjórnendum var jafnframt umhugað um að varlega yrði 

farið í breytingar og sumir nefndu ákveðinn óróleika varðandi þessar hugmyndir.  
 

Maður er líka að reyna að hafa þetta ekki tilfinningalegt heldur setja sig til 
hliðar og hugsa hvað sé skólanum til hagsbóta því auðvitað er það ekki maður 
sjálfur sem skiptir máli í þessu heldur skólinn og börnin og starfið og 
starfsmannahópurinn [...] að hugsa um það hvers ber að gæta hvað þarf 
maður sem fagmaður að passa upp á að verði ekki gert  
 
Skólastjórnendur á báðum skólastigum töldu nokkurn mun vera á 

skólastigunum. Fyrst og fremst er talað um grunnskólann sem menntastofnun og að 

hluta til umönnunarstofnun og leikskólann fyrst og fremst sem umönnunarstofnun en 

einnig fyrsta skólastigið: 

 
[...]við erum menntastofnun erum fyrsta skólastigið [...]en samt erum við 
alltaf þjónustustofnun fyrst og fremst og þegar þessi tvö hlutverk krassa þá 
erum við alltaf þjónustustofnun af því að það fer alltaf upp fyrir 
menntastofnunina [...] við viljum ekkert komast undan þjónustuhlutverkinu við 
viðurkennum það... við göngumst við þjónustuhlutverkinu við getum ekkert 
annað. 
 
[...]og vil auðvitað halla mér svolítið að þeirri skýringu að það er þessi 
stigsmunur á þessum stofnunum, leikskólinn er umönnunarstofnun og 
grunnskólinn er það auðvitað að vissu marki en hann er samt menntastofnun. 
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Við erum þjónustufyrirtæki, börnin eru mínir viðskiptavinir.  
  
Stjórnendur á báðum skólastigum bera við þekkingarleysi varðandi hitt 

skólastigið og takmörkuðum áhuga á sameiningu skólastiga. Áhugi er þó hjá 

grunnskólanum á faglegu starfi leikskólans. Fleiri töldu þó skárri kost að sameina 

skóla á sama skólastigi og að jafnvel gætu falist leynd tækifæri í því ef rétt væri að 

málum staðið: 

 
Mér líst betur á að leikskólar renni saman heldur en leik- og grunnskólar[...] 
það væri bara rosalega spennandi held ég að hérna... ekki að ég vilji að þetta 
sé allt saman sett í einhverjar kippur en ég held að það sé alveg hægt, það 
hefur sýnt sig að það sé hægt... en sumir segja að þá verðir leikskólastjórinn 
ósýnilegur ef hann er kominn með tvo til þrjá leiksóla en ég er ekki sammála 
því ég held að það sé bara skipulagsatriði og hérna... já maður er náttúrulega 
yfir... sko...maður vill bara hafa leikskólann undir stjórn leikskólakennara.  
 
Ég veit ekki með sameiningu grunn- og leikskóla, ég er ekki alltof... sko af því 
að á þeim stöðum sem ég veit að það er gert þá er það yfirleitt... þá er bara 
aðstoðarskólastjórinn sem er yfir leikskólanum hann er bara eins og 
skólastjóri var áður sko... og ég sæi ekki fyrir mér [...] en ég myndi halda að 
það væri miklu gáfulegra til dæmis að sameina [...] leikskóla undir sama 
yfirhattinn. 

 
Þú þarft aðra menntun inn í grunnskóla en leikskóla... og ég held að hún gerir 
það líka að verkum að það sé erfitt með sameiningu á þessum basis sko...  
 
Það var einnig umhugsunarefni hjá mörgum að ef til sameiningar kæmi á 

fleiri einingum þá myndi stærri einingin gleypa þá minni, stjórnendur leikskóla voru 

„uggandi“ þar sem grunnskólarnir eru í flestum tilfellum stærri en leikskólarnir. Það 

kom einnig fram að ef stærri grunnskóli sameinaðist öðrum minni þá væri alveg eins 

um yfirtöku að ræða þar hjá stærri einingunni:  

 
ég hef áhyggjur af þeirri sýn ef að samrekstur verður á leik- og grunnskóla 
það er... ég veit ekki... eitthvað sem maður veit ekki hvað verður það... það er 
eitthvað sem þyrfti að vinnast vel, ég hef áhyggjur af því að grunnskólinn 
gleypi leikskólann það voru fyrstu viðbrögð þannig að maður mun bara reyna 
að standa svolítinn vörð um leikskólastigið fyrir börnin að þau fái að vera í 
leikskóla og það sé fagmaður sem er yfir. 
 
Mér finnst við öll vera afskaplega ólík og öll með ólíkar áherslur þannig að 
það er svona... eina sem maður sæi fyrir sér ef maður er alveg kaldur er að 
við gætum gleypt [...]skóla og gert hann eins og við viljum hafa hann en við 
myndum þurrka hann út... ég er ekki með neinn yfirgang og ég er ekkert að 
setja út á [...]skóla það er flott starf sem er unnið þar en það er eina sem ég sé 
í... þau eru fá og ég meina... þannig að sko færu þeir saman þessir tveir skólar 
þá held ég að þessi minni myndi alltaf tapa á því eða hann myndi tapa sínum 
séreinkennum því að jarðýtan í stóra myndi fara yfir það.  



  32 

„Póstar“ til skoðunar  
 
Þegar einstaka liðir innan skólanna eru skoðaðir eins og viðhorf til mötuneytis koma í 

ljós ólíkar áherslur og viðhorf eftir skólastigum. Hefð er fyrir mötuneytum í 

leikskólum á meðan þau þykja tiltölulega „ung“ í grunnskólunum. Skólastjórar í 

leikskólum tala um að eldhúsið sé „hjartað í skólanum“ og mikið er lagt upp úr 

„ánægjustuðli, næringu og gæði fæðunnar.“ Stjórnendur grunnskóla tala um að það 

skipti ef til vill ekki máli hvort mötuneytið sé í skólanum en það sé á vissan hátt 

þægilegra. Í grunnskólanum eru tíndir til gallar ekki síður en kostir við að hafa 

mötuneyti en nánast undantekningarlaust er eingöngu talað um kosti mötuneyta í 

leikskólunum. Nokkrir stjórnendur grunnskóla geta hugsað sér að hafa mötuneytið 

miðlægt ef í ljós kemur að það sé hagkvæmt. 

 Í leikskólunum var víða talið að stöðugildin í mötuneytunum væru ekki nógu 

vel nýtt, í grunnskólunum kom meira fram ákveðið álag vegna umsýslu. Nokkrir 

stjórnendur leikskóla töluðu um að hætta að bjóða upp á morgunmat, það gæti sparað 

mikla umsýslu á morgnana og jafnvel væri þá hægt að elda fyrir fleiri skóla: 

 

Þetta eldhús gæti eldað alveg... trúi ég fyrir kannski einn nettan skóla til 
viðbótar ef það er ekki morgunmatur... það gæti verið... við höfum alveg 
skoðað það ef það er ekki morgunmatur inni í þessu... það er svo mikið í 
kringum morgunmatinn. 
 
[...]ég tel að það sé hægt að gera meira út úr þessu mötuneyti heldur en við 
erum að gera við erum ekki að nýta tímann okkar nógu vel þar það er mín 
skoðun.  
 
Það er þægilegt að hafa mötuneyti ef að einhverjir viðburðir eru, að geta 
óskað eftir að mötuneyti geri eitthvað þá hefur maður aðgang að sínu 
starfsfólki en ég í sjálfu sér... en ég er alveg með það á hreinu að ef það kemur 
í ljós og það er framkvæmanlegt að hafa mötuneyti sem að kostar minna þá 
finnst mér engin spurning að við eigum að gera það og það... en það verður 
náttúrulega að nást fram hagræðing og það þarf að vera betra líka til þess að 
ég vilji það en bara hérna umsýslan í kringum mötuneytið er bara það mikil 
að ég gæti alveg hugsað mér að það lægi einhvers staðar annars staðar. 
 
það eru mörg ár síðan við fórum að vinna eftir manneldisráðsuppskriftum og 
telja upp hvað börnin fá af næringarefnum það er spekúlerað í hverjum 
einasta matseðli. 
 
[...]þó þyrfti náttúrulega alltaf að vera einhverjar stöður inni í skólunum bara 
til þess að vaska upp og... við losnum aldrei alveg við það... ég til dæmis er 
búin að segja það að ég vilji bara gjarnan losna við mötuneytið úr starfsemi 
skólans. 
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Almenn ánægja er með þá stoðþjónustu sem í boði er, svo sem ráðgjafa á 

skóladeild og fjölskyldudeild. Flestum viðmælendum þykir mikilvægt að hafa 

þjónustuna nálægt nemendunum. Námsráðgjafi í grunnskólunum er talinn vera stór 

partur af stoðþjónustu skólans og vilja skólastjórar ekki deila honum með öðrum. 

Sama viðhorf er til sérkennslustjóra á leikskólunum, hann er stór þáttur í 

stoðþjónustunni þar.  

Það kom fram hjá leikskólastjórum að þeir vilja gjarnan hafa húsvörð og ritara 

í starfsmannahópnum og ef það væri möguleiki á samnýtingu þessara starfskrafta með 

grunnskólanum þá væri það kostur. Einnig var bent á að í einhverjum tilfellum væri ef 

til vill hægt að samnýta bókasöfn meira.  

Stjórnendur leikskóla tala margir um að gott sé að hafa breidd í starfshópnum 

og þegar hugsað sé til framtíðar þá verði leitast við að ráða inn iðjuþjálfa og 

þroskaþjálfa í bland við leikskólakennara.  

Teymiskennsla í grunnskólum getur styrkt skólastarfið að sumu leyti. Í þeim 

skólum þar sem áhersla er lögð á teymiskennslu ríkir öðruvísi viðhorf, þar hefur 

fjarvera til dæmis ekki jafn mikil áhrif á kennsluna. Innan teymanna þróast ákveðið 

traust og styrkurinn verður meiri. Með því að þróa teymiskennslu innan skólanna má 

leiða líkum að því að múrar falli og að samvinna eflist.  

Í leikskólum er rík hefð fyrir þessari samvinnu, kennarar vinna meira í hópum, 

teymishugsunin er til staðar. Í þessu birtist meðal annars sá sveigjanleiki sem er til 

staðar meðal starfsfólks í leikskólunum. 

Nokkrir skólastjórar töldu að hægt væri að hagræða án þess að skerða faglegt 

starf með því að skera niður kennslustundir í grunnskólunum, það myndi ekki 

endilega koma niður á nemendum. Þetta viðhorf er í samræmi við skoðun margra 

stjórnenda á forgangsröðun foreldra það er að segja að skólinn er ekki settur í fyrsta 

sæti og styttri skóladagur mundi hugsanlega dreifa ábyrgðinni á uppeldi barnsins.  

 
Ég held að við getum alveg lifað við á erfiðum tímum að draga aðeins meira 
úr 10-15 kennslustundir... 
 
það er hægt að gera hlutina jafnvel þó til dæmis við höfum færri 
kennslustundir ég er alveg viss um það að það er hægt að gera það... og 
hérna... þetta er allt saman spurning um hvernig við gerum hlutina og ég er 
ekkert viss um það að það að krakkarnir séu svona lengi í skólanum á hverjum 
degi skili endilega meiri árangri. 
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Umræður og samantekt   
 

Þegar starfssvið skólastjórans er rannsakað þá kemur skýrt fram að mestur hluti 

tímans fer í starfsmannastjórnun það er að segja mannlegu málin. Stjórnendum þykir 

ábyrgðasvið sitt skýrt, þeir bera höfuðábyrgð á allri starfseminni. Að öllu jöfnu telja 

þeir verkaskiptingu á milli stjórnenda vera skýra en samt sem áður getur hún stjórnast 

af ytri og innri þáttum og stjórnunarstíl skólastjórans.  

Það kemur fram að það er erfitt fyrir stjórnandann að útdeila verkefnum á hinn 

almenna starfsmann og í því sambandi má velta fyrir sér hvort hægt sé eða hvort þörf 

þyki á að skýra betur hlutverk bæði stjórnenda og starfsfólks. Þrátt fyrir mikla 

fagmennsku í starfi og metnað fyrir hönd skólanna þá er misjafnt hvaða stjórnunarstíl 

skólastjórar nota. Flestir eru að ,,púsla“, ,,dekka“ og ,,redda“ hlutunum, sumir eru að 

,,sullast“ í öllu og aðrir ,,gera sviðið klárt“. Sumir fylgja erindisbréfinu meðan aðrir 

,,vita af því“.  

Í þessu samhengi er hægt að varpa upp eftirfarandi spurningum: Er tilefni til 

þess að rýna í forystuhlutverk stjórnandans og móta skýra stefnu um það hverju hann 

á raunverulega að sinna? Er hægt að dreifa verkefnum enn frekar og auka samvinnu á 

milli skóla eða þarf að útnefna verkefnastjóra, losa út fólk, sem getur tekið að sér 

verkefni sem þarf að vinna til þess að faglegt starf innan skólanna verði skilvirkara og 

fjármagn betur nýtt? 

Almenna fjarveru í kennarastéttinni og aðrar hindranir sem birtast í starfi 

stjórnandans ber einnig að kanna ítarlega áður en ákvarðanir um breytingar eru teknar. 

Fjárhagslegan ávinning er ekki hægt að tryggja án þess að skerða faglegt starf nema 

með því að skoða heildarmyndina og taka með í reikninginn ,,línudans“ stjórnandans. 

Við tilfærslur eða breytingar á stjórnkerfi skólanna þarf því að horfa á 

heildarmyndina, skýra starfssvið stjórnenda og tengsl milli innri og ytri þátta. 

Stjórnendur minnast á breytt samfélag, metnaðarleysi foreldra fyrir hönd barna 

sinna, aukið vinnuálag í samfélaginu og að skólinn sé á undanhaldi í 

forgangsröðuninni. Bundnar eru vonir við að agastefnur skili tilætluðum markmiðum 

og að með þeim náist betri samvinna við heimilin. Stjórnendur hafa mikinn metnað 

fyrir hönd nemenda, einhverjir lýsa hins vegar yfir áhyggjum af sjálfsmynd þeirra og 

kalla á það að samfélagið allt sameinist um velferð og uppeldi barnanna. Helsta 

áskorun stjórnenda snýr að vellíðan fólksins og óháð daglegu amstri þá er það þessi 
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vellíðan sem brennur mest á stjórnandanum. Þeir vilja að starfsfólki og nemendum 

líði vel í skólanum og þegar út í lífið er komið: 

 
Fyrir mér er áskorunin til að bæta árangur nemenda, það er að fá meiri og 
dýpri skilning og vilja okkar allra hvað er það og hvernig gerum við það. 
Hvernig getum við aukið metnað okkar. Þeim líður vel við höfum ekki 
áhyggjur af því 
 
[...] og finnst mjög mikilvægt að krökkunum líði vel í skólanum og þau fari út 
úr skólanum þokkalega sátt við lífið... 

 
Það er verkefnið okkar að komast fram á við. Að gera þannig andrúmsloft að 
öllum geti liðið vel, bæði nemendum og foreldrum. 

 
Og bara gagnvart kerfinu þannig séð að þau verði sjálfum sér og öðrum til 
gagns í lífinu 

 
[...]mitt aðalverkefni það er að börnunum mínum, kennurunum mínum og 
foreldrunum líði vel, að þau séu sátt og að þau séu örugg hér. 

  

Rannsakendum þykir rétt að geta Hlíðarskóla sérstaklega. Hlíðarskóli er 

sérúrræði innan grunnskólakerfisins og þarfnast sérstakrar athugunar þegar hugsað er 

um stjórnkerfisbreytingar. Þótt fram komi í stórum dráttum sömu meginlínur og hjá 

hinum skólunum þá er samsetning nemendahópsins og allt skólastarfið mjög 

frábrugðið. Það ber að skoða nemendahópinn sérstaklega, þolmörk hans og 

samfélagslegt hlutverk skólans en þar er stuðst við þá hugmyndafræði að heimilið allt 

þarfnist stuðnings. 

 

Sóknarfæri 
Þegar hugað er að breytingum á stjórnkerfi skólanna má út frá niðurstöðum þessarar 

viðtalsrannsóknar greina sóknarfæri sem felast í að:  

 byggja á langri reynslu stjórnenda 

 byggja á faglegu og metnaðarfullu starfi í skólakerfinu öllu 

 nýta þekkingu og reynslu á skóladeild  

 styrkja það bakland sem skólarnir hafa á skóladeild og fjölskyldudeild 

 auka handleiðslu á ákveðnum sviðum fyrir stjórnendur  

 byggja á þeim sveigjanleika sem er að finna í skólunum 

 nýta þá styrkleika sem eru til staðar; teymiskennslu, tímaramma í leikskólum, 

nálægð við nemendur og foreldrasamfélagið 

 minnka togstreitu og stuðla að jafnvægi með öllum aðgerðum 
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 deila ábyrgðinni með tilliti til þess hvert markmiðið er  

 líta á samfélagslegt hlutverk skólanna 


