
Lærdómssamfélag um félagsfærni og sjálfseflingu 

Menntastefna Reykjavíkurborgar hvetur okkur til að þróa skóla- og frístundastarf í skapandi 

lærdómssamfélag sem mætir þörfum 21. aldarinnar. Með þátttöku í lærdómssamfélagi fær 

starfsfólk í skóla- og frístundastarfi tækifæri til að tengjast, miðla þekkingu og reynslu 

ásamt því að byggja upp traust og samvinnu þvert á starfsstaði.  

Hvað er lærdómssamfélag? Lærdómssamfélag er hópur af starfsfólki sem deilir sameiginlegum áhuga 

og sýn á eigið starf, styður hvert annað og leitar sameiginlega að leiðum til stöðugra umbóta og 

aukins árangurs í skóla- og frístundastarfi. Í lærdómssamfélagi verður til ný þekking sem skilar sér í 

betri framkvæmd sem eftir gagnrýna skoðun leiðir aftur til nýrrar þekkingar. Um er að ræða hringferli 

sem er stutt af ýmsum þáttum í menningu og skipulagi innan starfsstaða en einnig í samvinnu á milli 

starfsstaða (Anna Kristín Sigurðardóttir og Guðrún Ragnarsdóttir). 

Af hverju lærdómssamfélag um sjálfseflingu og félagsfærni? Fjölmargir starfsstaðir SFS sóttu um 

þróunarstyrki tengdum þessum tveimur grundvallarþáttum menntastefnu fyrir skólaárið 2021-2022. 

Tilgangurinn með lærdómssamfélaginu er að skapa vettvang til að auðvelda starfsfólki að hitta aðra 

og læra af þeim sem eru að vinna að sameiginlegum markmiðum við að þróa þessa grundvallarþætti í 

skóla- og frístundastarfi borgarinnar. Efni frá þátttakendum verður síðan safnað saman í 

verkfærakistu á vef menntastefnunnar www.menntastefna.is. 

Fyrir hverja? Öllum starfsstöðum frístundamiðstöðva, leik- og grunnskóla sem vinna að 

þróunarverkefnum um sjálfseflingu og félagsfærni er boðið að senda 1-2 fulltrúa frá hverjum stað.  

Hvernig? Verkefnið hefst haustið 2021 og miðað við reglulegar vinnustofur út skólaárið. Til að byrja 

með verða settir af stað þrír hópar, einn fyrir frístundamiðstöðvar, einn fyrir leikskóla og einn fyrir 

grunnskóla. Aðili frá menntavísindasviði HÍ mun halda utan um hópana ásamt fulltrúum frá skrifstofu 

skóla- og frístundasviðs, Sigrúnu Sveinbjörnsdóttur fyrir frístundamiðstöðvar, Fjólu Þorvaldsdóttur og 

Emilíu Rafnsdóttur fyrir leikskóla og Ólöfu Kristínu Sívertsen fyrir grunnskóla. Það er eðli 

lærdómssamfélags að vera lifandi og þróast og munu þátttakendur í hverju lærdómssamfélagi fyrir 

sig ákveða inntak og efni til að fjalla um. 

Hvar og hvenær? Við hittumst á 60 mínútna fjarfundum og  verða dags- og tímasetningar auglýstar 

nánar þegar nær dregur. 

 

Þeir sem hafa hug á að taka þátt í þróun lærdómssamfélagsins sendi skráningu í síðasta lagi 15. 

september. 

Þátttaka í lærdómssamfélagi frístundamiðstöðva: https://forms.gle/1pUYoFrxM2YCkF317  

Þátttaka í lærdómssamfélagi leikskóla: https://forms.gle/PHzmJt6r39GgR9LC9  

Þátttaka í lærdómssamfélagi grunnskóla: https://forms.gle/m6e8Wq2896iPARig8  

 

Ef einhverjar spurningar vakna þá endilega hafið samband,  

Emilía (emilia.rafnsdottir@reykjavik.is), 

Fjóla (fjola.thorvaldsdottir@reykjavik.is), 
Ólöf Kristín (Olof.Kristin.Sivertsen@reykjavik.is), 

Sigrún Sveinbjörnsdóttir (sigrun.sveinbjornsdottir@reykjavik.is). 
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