
 

 

Stjórn Íslenskrar málnefndar              2/2012 

 

 

Fundargerð 
 

Fundur var haldinn í stjórn Íslenskrar málnefndar í fundarherbergi á Stofnun Árna Magnús-

sonar í íslenskum fræðum, Neshaga 16, 3. hæð, miðvikudaginn 22. febrúar 2012 og hófst kl. 

14.30. Fundinn sátu: Guðrún Kvaran formaður, Haraldur Bernharðsson (HB) varaformaður, 

Anna Sigríður Þráinsdóttir (ASÞ), Eiríkur Rögnvaldsson (ER) og Steinunn Stefánsdóttir (SS). 

Sigríður Dagný Þorvaldsdóttir tilkynnti forföll. Jóhannes B. Sigtryggsson (JBS) frá Stofnun 

Árna Magnússonar í íslenskum fræðum ritaði fundargerð. Hilmar Hilmarsson var gestur við 

fyrsta lið dagskrár. 

 

1. Málræktarþing í nóvember 2012 

Hilmar Hilmarsson, skólastjóri Réttarholtsskóla og meðlimur í ÍM, var boðaður á fundinn til 

að ræða hugmyndir sínar um að tengja málræktarþing ÍM betur við ungt fólk en nú er (sjá 

umfjöllun í fg. stjórnar ÍM 8/2011, gr. 3). Hilmar sagði frá því að í Réttarholtsskóla hefði 

verið tekin upp sú nýjung á forvarnardeginum að nemendur ræddu saman í hópum um 

forvarnir. Jóhann Björnsson, kennari í skólanum, hefur stýrt þessum umræðum og hefur beitt 

við það aðferðum umræðufræða. Hilmar lagði til að gerð yrði tilraun í tveimur eða þremur 

grunnskólum á unglingastigi með að láta nemendur ræða saman í hópum um íslensku á degi 

íslenskrar tungu. Dæmi um spurningar sem mætti ræða: Er betra að tala tungumál sem fáir 

tala? Er slæmt að tungumálið breytist? Eftir umræðu hópanna að morgni í skólunum væri 

hægt að stefna þeim saman um miðjan dag í dagskrá sem ÍM og Mjólkursamsalan stæðu að og 

sem leysti af hólmi hefðbundið málræktarþing. 

 Stjórn ÍM leist vel á hugmyndir Hilmars og er reiðubúin að gera tilraun með þetta. 

Málnefndin er óánægð með dræma aðsókn á síðasta málræktarþing og greinilegt væri að 

stokka þyrfti upp fyrirkomulag þess. Ákveðið var að stofna fljótlega undirbúningshóp sem í 

ættu m.a. sæti Hilmar og Jóhann Björnsson og fulltrúar ÍM. Hilmar ætlar að tala við skóla-

stjóra og íslenskukennara nokkurra skóla um þessar hugmyndir. Stefna þyrfti síðan fljótlega 

að fundi með MS um samstarf um slíka dagskrá. Athuga þyrfti hvort hægt væri að tengja 

umræðurnar og dagskrána við dagskrá mennta- og menningarmálaráðherra á degi íslenskrar 

tungu. Haft verður samband við ráðuneytið sem fyrst til að ræða mögulegt samstarf. 

 

2. Drög að reglugerð Íslenskrar málnefndar (frh.) 

Formaður hefur samið drög að reglugerð um Íslenska málnefnd og hefur sent stjórninni. Rætt 

var um drögin, meðal annars hvernig útfæra ætti innköllun viðbótarmanna og endurskoðun 

málstefnunnar. Lögð verður áhersla á að Málnefndin öll þingi að minnsta kosti ársfjórðungs-

lega til þess að styrkja starf hennar. 

 Formaður greindi frá því að mennta- og menningarmálaráðuneytið hefði samþykkt að 

skipaðir yrðu varamenn fyrir Málnefndina.  

 

3. Drög að málstefnu Stjórnarráðsins 

Varaformaður sagði frá vinnu við gerð málstefnu fyrir Stjórnarráðið og dreifði drögum að 

henni. Flókið úrlausnarefni er að meta hvaða efni má birta á útlendum málum og hvað skal 

þýða. Dæmi um slíkt er ræður ráðherra fluttar í útlöndum sem síðan eru birtar á vefsetri ráðu-

neytanna. Erfitt er einnig að setja skýrar reglur um hvaða samninga skal þýða.  



 Ákveðið var að leita til Ara Páls Kristinssonar og JBS hjá málræktarsviði Árnastofnunar 

um nánari skilgreiningu og skýringar á hugtakinu skýrt mál. 

 Huga þarf að aðgengi þroskaheftra að mikilvægu efni frá Stjórnarráðinu. Leitað verður 

álits Þroskahjálpar á því. 

 Stjórn ÍM ætlar að reyna að koma á fundi með Gunnhildi Stefánsdóttur og Sigrúnu 

Þorgeirsdóttur hjá Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytis og Tómasi H. Heiðar þjóðréttar-

fræðingi í utanríkisráðuneytinu til að ræða um málstefnudrögin. 

 Stjórnin lýsti yfir mikilli ánægju með vinnu HB við málstefnu Stjórnarráðsins. 

  

4. Samstarfssamningur ÍM og Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 

Íslensk málnefnd og Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum hafa komið sér saman 

um drög að samstarfssamningi sem formaður ÍM hefur nú sent mennta- og menningar-

málaráðuneyti til umsagnar. 

 

5. Bréf til ráðherra um íslensku á spjaldtölvum (frh.) 

Stjórn ÍM hyggst senda bréf til mennta- og menningarmálaráðherra um bágborna stöðu 

íslensku í viðmóti spjaldtölva (sjá fg. stj. ÍM 1/2012, lið 4, c). Reynt verður að koma á fundi 

með ráðherra um þetta mál sem fyrst. 

 

6. Bréf til eplis.is 

ER sendi bréf í eigin nafni til eplis.is þar sem hann gerði athugasemdir við að stýrikerfi í 

spjaldtölvum fyrirtækisins væri ekki íslenskað. Stjórnin hyggst einnig senda bréf til fyrir-

tækisins um þetta mál og var ER falið að semja drög að því. 

 

7. Önnur mál 

(a) Lög um Ríkisútvarpið 

Formaður nefndi að sér þætti sérkennilegt að ekkert væri fjallað um málstefnu og málfars-

ráðunaut RÚV í fyrirhuguðum nýjum lögum um stofnunina. Íslensk málnefnd hyggst taka 

þetta til athugunar þegar nefndin fær lögin til umsagnar. 

 

(b) Niðurskurður í yfirlestri á 365miðlum 

Eftir nýlegan niðurskurð hjá fjölmiðlafyrirtækinu 365 miðlum var öllum yfirlesurum þýðinga 

á erlendu efni þar sagt upp störfum. Ákveðið var að ÍM myndi skrifa bréf til forstjóra fyrir-

tækisins til að vekja athygli á mikilvægi yfirlestrar. 

 

Fundi var slitið kl. 16.50. 

 

 

 

 
 

Guðrún Kvaran         Jóhannes B. Sigtryggsson 

          sign.               sign. 


