
 

 
 

 

4. aðalfundur 22.4.2008 

Starfsemi Leiknar 2008 – 2009 
Skýrsla stjórnar. 

Þriðji aðalfundur Leiknar, samtaka fullorðinsfræðsluaðila á Íslandi, var haldinn 

fimmtudaginn 22. apríl 2008. 

Á fundinum var stjórnarkjör. Guðjónína Sæmundsdóttir var kjörinn formaður. Aðrir í 

stjórn voru kjörnir Hulda Ólafsdóttir, Mími-símenntun,  Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir, 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, Hildur Elín Vignir frá IÐUNNI fræðslusetri. Emil 

Björnsson, Fræðsluneti Austurlands. Varafulltrúar voru kjörnir Finnur Gunnþórsson, 

Námsflokkum Hafnarfjarðar og María Hildiþórsdóttir , Fjölmennt. 

 

Skoðunarmenn reikninga voru kjörnir þau Kristín Jónsdóttur, Kvöldskóla Kópavogs og 

Smári Haraldsson, Fræðslumiðstöð Vestfjarða. 

 

Stjórn Leiknar hefur haldið 5 bókaða fundi frá aðalfundi 2008. 

 

Stjórn skipti með sér verkum á fyrsta fundi. Hulda Ólafsdóttir var settur vara formaður, 

Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir ritari og Hildur Elín Vignir gjaldkeri. 

 

Helstu mál sem nefna má í starfsemi Leiknar: 

 

1.  Heimasíða Leiknar. 

Leikn fékk á sínum tíma styrk frá menntamálaráðuneytinu til að koma upp heimasíðu 

fyrir samtökin. Heimasíðan hefur veffangið www.leikn.is.  

 

 

2. 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 ólík Leikn. Þessi samtök hafa með sér mikið samstarf 

og funda reglulega tvisvar á ári. Annan fundinn sitja einungis norrænu aðilarnir, 

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

systursamtökunum í Eystrasaltsríkunum. Leikn hefur tekið á öflugan hátt þátt í samstarfi 

þessara aðila. 

Í október 2008 var fundur norrænu samtakanna haldinn í Kaupmannahöfn. Stjórn Leiknar 

hafði ekki tök á að sækja fundinn að þessu sinni. Í mars 2009 var fundur með norrænu og 

baltísku samtökunum í Vilníus í Litháen. Formaður fór á fundinn fyrir hönd Leiknar. 

 

Norrænu samtökin eru virkir þátttakendur í Evrópsku fullorðinsfræðslusamtökunum 

(EAEA) og Alþjóðasamtökunum (ICAE). Taka þau öll þátt í samstarfi á þess vegum í 

eigin nafni. 

http://www.leikn.is/


Leikn er meðlimur í EAEA en stjórn Leiknar hefur ekki séð sér fært að taka þátt í fundum 

á vegum EAEA. Norrænu félagar okkar hafa sent fulltrúa sína á þá fundi og fengu þeir 

jafnframt umboð frá Leikn á síðasta fundi til kjósa í stjórn EAEA. Fjórir fulltrúar norrænu 

og baltísku samtakanna eru í stjórn EAEA. Leikn hefur ekki treyst sér hingað til að ganga 

í ICEA. 

 

3. Umsagnir og samstarf. 

Með betri kynningu á Leikn hefur aukist að óskað sé umsagnar samtakanna um mál er 

varðar fullorðinsfræðsluna, auk þess leitað er til samtakanna um tilnefningar í starfshópa 

er fást við fullorðinsfræðslu, meðal annars í ýmis tengslanet á vegum NVL og umsagna 

vegna frumvarps til laga um framhaldsfræðslu. 

 

Á fyrstu starfsárum Leiknar hafa samtökin verið að festa sig í sessi og byggt upp tengsl 

við fullorðinsfræðsluaðila á Norðurlöndunum. Stjórn Leiknar ákvað að fyrir þetta starfsár 

yrði áherslan á að viðhalda þessu tengslum en leggja jafnfram meiri áherslu á að byggja 

upp tengsl fullorðinsfræðsluaðila hér innan lands. Þessi ráðstefna sem við eflum til núna 

er í raun fyrsti liðurinn í því starfi.  

 

4. Félagsaðilar að Leikn 

Umræða hefur verið innan stjórnar um hvaða aðilar eigi að geta verið innan Leiknar. 

Samkvæmt 5. gr. samþykkta Leiknar eiga fræðsluaðilar eða frjáls félagasamtök sem hafa 

það meginhlutverk að bjóða fræðslu fyrir fullorðna, starfa til almannaheilla á 

samfélagslegum grunni (nonprofit), eru sjálfstæðir rekstraraðilar og starfa utan hins 

formlega skólakerfis rétt til aðildar að samtökunum. 

Einnig geta orðið aðilar fræðsludeildir sem starfa á ofangreindum grunni.  

 

Einn nýr félagsaðili hefur komið í samtökin á árinu en það er Félagsmálaskóli Alþýðu og 

bjóðum við þau velkomin. Ljóst er að halda verður áfram að skoða hverjir eiga erindi í 

Leikn og nálgast þær fræðslustofnanir.  

 

5. Fjárhagur Leiknar 

Leikn fær eingöngu fjármuni frá félagsgjöldum meðlima. Þeir fjármunir þurfa að standa 

undir þeirri starfsemi sem Leikn stendur fyrir. Óskað hefur verið eftir fjárstuðningi frá 

Menntamálaráðuneytinu en ekki hefur fengist styrkur þaðan. 

 

 

Starfið hefur verið fjölbreytt og skemmtilegt. Stöðugt fleiri þekkja Leikn og leita til 

samtakanna. Leggja þarf aukna áherslu á að efla enn frekar kynningu á samtökunum og 

efla innra starf samtakanna. 

 


