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Fundargerð 

Fundur var haldinn í Íslenskri málnefnd í mennta- og menningarmálaráðuneytinu, Sölvhóls-

götu 4, 3. hæð, miðvikudaginn 17. apríl 2013 og hófst kl. 15.30. Fundinn sátu: Guðrún 

Kvaran formaður, Haraldur Bernharðsson varaformaður, Dóra Jakobsdóttir, Guðrún 

Rögnvaldardóttir, Gunnhildur Stefánsdóttir, Hilmar Hilmarsson, Melkorka Tekla Ólafsdóttir, 

Sigríður D. Þorvaldsdóttir, Stanisław Jan Bartoszek, Steinunn Stefánsdóttir og Þórhildur S. 

Sigurðardóttir. Brynhildur Þórarinsdóttir, Eiríkur Rögnvaldsson og Sigurður Pálsson tilkynntu 

forföll. Anna Sigríður Þráinsdóttir mætti ekki. Varamaðurinn Steinunn Mar sat fundinn. 

Jóhannes B. Sigtryggsson frá Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum ritaði fundar-

gerð.  

 

1. Kynning á samstarfi norrænu málnefndanna  

Formaður kynnti samstarf og skipan norræns málnefndasamstarfs. Hann tæki þátt í samstarfi 

formanna og samverkamaður ÍM, Jóhannes, væri norrænn ritari fyrir Ísland. Þau væru bæði 

fulltrúar í samstarfsneti norrænu málnefndanna (Netværket for sprognævnene i Norden, sjá 

http://nordisksprogkoordination.org/temaer/organisationer/organisationer-1/nordiske-

sprognaevn/copy2_of_sprognaevnenes-netvaerk).  

Starf málnefndanna væri mjög ólíkt eftir löndum. Sums staðar sæju stofnanir um 

samstarfið en annars staðar sjálfstæðar nefndir. Færeyingar hefðu nýlega endurskipulagt sína 

málnefnd og aukið og litu mjög til Íslendinga um starfið fram undan. Norræna málnefndas-

amstarfið hefur staðið yfir frá árinu 1955. Ýmiss konar fyrirkomulag hefur verið á samstarfinu 

og á skrifstofu málnefndasamstarfsins. Enn ný skipan verður tekin upp á næsta ári og stefnir í 

að styrkir til samstarfsins verði skornir mikið niður.  

 Formaður og ritari sögðu einnig frá verkefnum sem samstarfsnet norrænu málnefndana 

hefur styrkt. Þar má nefna rannsóknarhóp um málið á samfélagsmiðlum (NoSSinK – Nordisk 

Sprog og Sprogforsåelse i de nye Kommunikationsmedier), samstarf um gerð skandinavískrar 

orðabókar fyrir ungt fólk (http://nordeniskolen.org/lydordbog) og um skýrt mál í stjórnsýslu 

(klarsprog). Dæmi um vel heppnað verkefni, sem samstarfsnet norrænu málnefndanna styrkti, 

er bókaröðin Moderne importord i språka i Norden (http://folk.uib.no/hnohs/Bokserien.htm). 

 Melkorka spurði hversu mikilvægt norræna samstarfið væri fyrir okkur. Formaður sagði 

að það væri mjög mikilvægt og sérstaklega fyrir smáar þjóðir. Samstarfið opnaði fyrir 

möguleika á samvinnu og styrkjum til verkefna. Menn lærðu einnig hverjir af öðrum. Hilmar 

spurði hvernig best væri að berjast fyrir því að norræna málasamstarfið héldist áfram öflugt. 

Formaður sagði að ENS, Ekspertgruppen Nordens Sprogråd 

(http://nordisksprogkoordination.org/forsiden/nordisk-sprogkoordination-1/ekspertgruppen), 

sem hún ætti sæti í, hefði nýlega sent Norrænu ráðherranefndinni bréf þar sem varað var við 

áhrifum yfirvofandi breytinga á samstarfið. 

 

 



2. Norrænt málnefndaþing á Akureyri 27.–29. ágúst 2013 

Formaður greindi frá undirbúningi væntanlegs málnefndaþings á Akureyri í sumar. Dagskrá 

hefur verið ákveðin og samband haft við fyrirlesara. Bréf verður sent út í maí um skráningu á 

málnefndaþingið. 

 

3. Undirbúningur málræktarþings unga fólksins á Akureyri í nóvember  

Haraldur sagði frá undirbúningi málræktarþings unga fólksins í nóvember sem nú verður 

haldið á Akureyri. Allt stefnir í að allir sjö grunnskólarnir þar taki þátt í samkomunni. Einnig 

stendur til að ný ritunarkeppni í 8. bekk hefjist á málræktarþinginu. Leita þarf styrkja til að 

standa straum af kostnaði við þingið. 

 

4. Þing um íslensku sem annað mál  

Sigríður sagði frá undirbúningi málræktarþings ÍM í nóvember. Þema þess nú verður íslenska 

sem annað mál. Stefnt er að því að hafa dagskrána stutta en slíkt reyndist vel í fyrra. Fundar-

efni gæti til að mynda verið kennsluefni á íslensku eða brottfall nemenda af erlendum uppruna 

úr skólum. Það væri gríðarlegt og svokallað hálftyngi væri orðið mikið vandamál. Fundar-

mönnum leist vel á að leggja áherslu á þetta fundarefni. Sigríður og Stanisław taka þátt í 

undirbúningshóp af hálfu ÍM og var ákveðið að Steinunn Mar bættist í hann. 

 Formaður nefndi að mikilvægt væri að fá tillögur um efni í ályktun ÍM frá undirbúnings-

nefndinni. 

 

5. Samstarf við MS  

Formaður sagði að samstarfið við Mjólkursamsöluna væri gríðarlega mikilvægt fyrir Íslenska 

málnefnd. Enn væri í undirbúningi nýtt fernuflug MS og liðsinntu formaður, varaformaður og 

samverkamaður Mjólkursamsölunni við undirbúning þess. 

 

 

Fleira gerðist ekki. Fundi slitið kl. 16.50. 

 

 

Guðrún Kvaran         Jóhannes B. Sigtryggsson 

             sign.            sign. 


