
 

 
 

 

3. aðalfundur 22.4.2008 

Starfsemi Leiknar 2007 – 2008 
Skýrsla formanns, Smára Haraldssonar. 

 

Annar aðalfundur Leiknar, samtaka fullorðinsfræðsluaðila á Íslandi, var haldinn 

fimmtudaginn 25. maí 2007. 

Á fundinum var stjórnarkjör. Smári Haraldsson, Fræðslumiðstöð Vestfjarða, var kjörinn 

formaður. Aðrir í stjórn voru kjörin Guðjónína Sæmundsdóttir, Miðstöð símenntunar á 

Suðurnesjum, Hildur Elín Vignir, IÐUNNI fræðslusetri, Hulda Ólafsdóttir, Mími-

símenntun og Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir, Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. 

Varafulltrúar voru kjörnir Björg Árnadóttir, Námsflokkum Reykjavíkur og Emil 

Björnsson, Fræðsluneti Austurlands. Öll stjórnin var þannig endurkjörin, nema Hildur 

Elín sem kom ný inn í stjórn. 

 

Skoðunarmenn reikninga voru kjörnir Kristín Jónsdóttir, Kvöldskóla Kópavogs og Finnur 

Þ. Gunnþórsson, Námsflokkum Hafnarfjarðar. 

 

Stjórnin skipti þannig með sér verkum að Hulda var kjörin varaformaður, Guðjónína 

gjaldkeri, Ingibjörg Elsa ritari og Hildur Elín meðstjórnandi. 

 

Stjórn Leiknar hefur haldið 7 bókaða fundi frá aðalfundi 2007. Hafa varamenn alltaf 

verið boðaðir á fundina. Var það gert til að víkka út starfsemi og virkja sem flesta. 

Fundirnir hafa allir verið haldnir í Reykjavík. 

 

Aðilar að Leikn eru nú 18. 

 

Helstu mál sem stjórnin hefur unnið að eru: 

 

1. Samningur um daglega starfsemi Leiknar. 

Stjórnin markaði þá stefnu að dagleg umsýsla fyrir Leikn skyldi fylgja formanni. Þess 

vegna gerði Leikn samning við Fræðslumiðstöð Vestfjarða þar um. Fellur sá samningur 

úr gildi þegar núverandi formaður lætur af embætti. Anna Guðrún Edvardsdóttir hefur séð 

um þessi mál fyrir hönd Fræðslumiðstöðvarinnar. 

 

2.  Heimasíða Leiknar. 

Leikn fékk á sínum tíma 500 þúsund króna styrk frá menntamálaráðuneytinu til að koma 

upp heimasíðu fyrir samtökin. Var fyrsta síðan vistuð undir Mennt (mennt.is). Þegar 

samtökin Mennt voru lögð niður var gerð heimasíðu boðin út. Þrír aðilar buðu í verkið og 

var samið við Snerpu ehf á Ísafirði um gerð heimasíðunnar, ásamt hýsingu léns og 

vefumsjón. 

Er síðan nú komin í gagnið undir slóðinni www.leikn.is. 

http://www.leikn.is/


Síðan er að mestu opin öllum sem inn á hana fara. Þó er undirsíða sem kallast Innranet 

lokuð og þarf aðgangsorð til að komast þar inn. Hefur öllum forstöðumönnum verið 

sendur aðgangur að henni. 

 

Á síðunni er flipi fyrir upplýsingar á ensku og er verið að setja efni þar inn. 

 

Heimasíðan er ekki hugsuð sem fréttasíða, heldur til að veita almennar upplýsingar um 

Leikn. 

 

 

3. Málþing um lýðræði. 

Leikn stóð fyrir málþingi í samstarfi við NVL um lýðræði, undir yfirskriftinni Vald, 

lýðræði og virk samfélagsþátttaka. Var þingið haldið í framhaldi af vinnu innan NVL og 

útgáfu skýrslu er kallast DEMOS. 

 

Málþingið var haldið í Norræna húsinu í Reykjavík, föstudaginn 16. nóvember 2007. 

Frummælendur voru John Steen Johansen, ritstjóri DEMOS í Danmörku, Aðalsteinn 

Baldursson, Ása Hauksdóttir, Þórunn H. Sveinbjörnsdóttir, Hulda Ólafsdóttir og Ólafur 

Páll Jónsson. Þóra Kristín Ásgeirsdóttir fréttamaður stjórnaði pallborði og umræðum og 

Anna Vilborg Einarsdóttir hjá NVL var fundarstjóri. 

 

Málþingið þótti takast vel og var þátttaka sæmileg. 

 

 

4. Erlent samstarf. 

Heildarsamtök fullorðinsfræðsluaðila í hverju Norðurlandanna hafa með sér 

regnhlífarsamtök, er samsvara Leikn. Öll þessi samtök reka þó sjálfstæðar skrifstofur með 

föstu starfsfólki og eru á þann veg ólíkar Leikn. Þessi samtök hafa með sér mikið 

samstarf og funda reglulega tvisvar á ári. Við höfum kallað þetta samstarf Norræna 

samráðið (Folkbildning Norden). Annan fundinn sitja einungis norrænu aðilarnir, 

framkvæmdastjórar og annað starfsfólk eftir því sem við á, en hinn fundurinn er með 

systursamtökunum í Eystrasaltsríkjunum. Leikn hefur frá upphafi tekið þátt í samstarfi 

þessara aðila. 

 

Frá síðasta aðalfundi hefur samráðið haldið tvo fundi. 

Fyrri fundurinn var haldinn í Stokkhólmi dagana 25. og 26. október 2007. Þann fund sótti 

Emil Björnsson. 

Seinni fundurinn var haldinn í Osló 14. og 15. febrúar 2008. Þann fund sóttu Smári 

Haraldsson og Anna Guðrún Edvardsdóttir. 

Næstu fundir samráðsins verða 8. október n.k., í Kaupmannahöfn og síðan 5. og 6. 

febrúar í Vilnius. 

 

Norrænu samtökin eru virkir þátttakendur í Evrópsku fullorðinsfræðslusamtökunum 

(EAEA) og Alþjóðasamtökunum (ICAE) 

Leikn er aðili að EAEA og hafa hinir norrænu félagar verið tengiliðir okkar við þau 

samtök. Leikn hefur ekki treyst sér til að ganga í ICEA. 

 

 

5. Umhverfismál og fullorðinsfræðslu 



Stjórn Leiknar hefur ákveðið að boða til samræðu um umhverfismál og fullorðinsfræðslu. 

Var áformað að halda málþing um það efni nú að loknum þessum aðalfundi, en af því gat 

ekki orðið. 

Þetta verkefni bíður því stjórnarinnar. 

 

6. Staða Leiknar og framtíðarhlutverk. 

Eftir því sem Leikn verður þekktari innan fullorðinsfræðslunnar er meira leitað til 

samtakanna um mál er varða þetta menntastig. Á það ekki síst við opinbera aðila hér 

innanlands og erlenda aðila. 

Þetta var einmitt einn  megintilgangur samtakanna. Þau áttu að vera sameiginleg rödd 

fullorðinsfræðslunnar á Íslandi, jafnt innanlands sem utan. Til þess er enginn annar aðili á 

landinu. 

 

Samtökin voru líka hugsuð til að vera félagslegur og faglegur stuðningur við stofnaðila. 

Því hlutverki hefur ekki tekist að sinna sem skyldi. Fyrir utan stjórnarfólk hafa aðilar lítið 

hist. Þess vegna er rétt að við skoðum nú stöðu okkar og hugleiðum hvernig við getum 

betur sinnt því hlutverki. 

 

Þar er einkum tvennt sem ég tel að eiga að skoða. 

 

Í fyrsta lagi er það hverjir eigi að vera meðlimir í þessum samtökum. 

Þegar við fórum af stað ákváðum við að hafa skilyrðin þröng fyrir aðild. Þau voru þó 

heldur rýmkuð á síðasta aðalfundi. Nú er spurning hvort ekki eigi að rýmka þessi skilyrði 

enn frekar. Þar sem samtökin Mennt hafa verið lögð niður vaknar spurning hvort Leikn 

eigi að koma. að einhverju leyti. í þeirra stað. Ef tekin yrði ákvörðun um það væri enn 

frekari þörf á að rýma inntökuskilyrði að Leikn. 

Ég vil gera það að tillögu minni að á þessum aðalfundi verði kosinn starfshópur til að 

skoða þessi mál og leggja hugmyndir sínar fyrir stjórn Leiknar. 

 

Annað atriði sem ég tel að þurfi að skoða er samstarf Leiknar og Kvasis, samtaka 

fræðslu- og símenntunarmiðstöðva á landsbyggðinni. Samstarf innan Kvasis er mjög gott 

og náið. Kvasir er félögum sínum greinilega þessi faglegi og félagslegi bakhjall sem 

Leikn er ekki sínum aðilum. Kvasir heldur t.d. tvo reglulega fundi árlega. Það er vafamál 

að Kvasisliðið geti bætt á sig umfangsmiklu starfi innan Leiknar. Þess vegna hef ég sett 

fram þá hugmynd að hvor samtökin um sig haldi einn ársfund. Annar fundurinn verði á 

vegum Kvasis fyrir Kvasisfélaga og hinn á vegum Leiknar. Þessari hugmynd hef ég 

komið á framfæri innan Kvasis og verður hún vonandi rædd nánar síðar á þessum fundi. 

 

Lokaorð. 

Ég hef nú ákveðið að draga mig í hlé sem formaður Leiknar. Kemur þar hvoru tveggja til 

að ég er upptekinn maður, sem hef nógu öðru að sinna, en þó miklu fremur hitt að það er 

sannfæring mín að hlutverkum innan Leiknar eigi að skipta á milli fólks og stuðla þannig 

að því að virkja sem flesta. 

 

Starfið innan Leiknar; ekki síst með stjórninni, hefur veitt mér mikla ánægju. Ég vil 

þakka stjórninni fyrir mjög ánægjulegt samstarf, sem og skoðunarfólki og öðrum sem ég 

hef starfað með á þessum  vettvangi. Ég stend upp úr formannssætinu mjög sáttur og sæll 

og mun hér eftir sem hingað til vera tilbúinn að leggja þessum samtökum það lið sem ég 

get. 


