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Skýrsla stjórnar Etadeildar 2016-2018 
 
 
Stjórn Etadeildar 2016-2018 
Bryndís Guðmundsdóttir formaður 
Stefanía Valdís Stefánsdóttir varaformaður 
Magnea Ingólfsdóttir ritari 
Auður Elín Ögmundsdóttir meðstjórnandi 
Ingibjörg Möller meðstjórnandi  
Anna Sigríður Pétursdóttir gjaldkeri 
 
Að jafnaði eru í Etadeild sex fundir á hverju starfsári, alltaf  gefandi  og almennt vel sóttir. 
Leiðarljós starfsins eru markmið DKG ásamt gildum og markmiðum Etadeildar.  Starfsárið 
2007 mótuðu Etakonur stefnu deildarinnar, sem enn er í fullu gildi. Þar eru gildin okkar 
frumkvæði, fagmennska og samkennd. Um hlutverkið segir að í  Etadeild  viljum við fylgjast 
með þróun í menntamálum, kryfja mál til mergjar og stuðla að menntun og fræðslu. Deildin 
er vettvangur okkar til að kynnast, deila reynslu og njóta ánægjustunda.  Markmiðin eru: Að 
hafa forystu í faglegri umræðu; Að efla innbyrðist tengsl okkar; Að velja verkefni utan deildar 
til að vinna að; Að auka samskipti við konur í öðrum deildum, innan lands sem utan.   
 
Öðru sinni á 20 ára starfstíma Etadeildar gerðist það vorið 2016 að ekki tókst að fá nógu 
margar konur til að taka við keflinu og taka sæti í stjórn.  Í slíkri stöðu er alltaf möguleiki að 
sameinast annarri deild en það þótti fráfarandi stjórn ekki góður kostur og tók því áskorun um 
að sitja áfram næstu tvö ár með góðum viðauka. Úr stjórn gekk Kristín Helga Guðmundsdóttir 
meðstjórnandi, sem áfram hefur þó haldið utan um vef Etadeildar og nýjar í stjórn komu 
Auður Elín Ögmundsdóttir og Ingibjörg Möller.   
 
Vissulega er ástæða til að velta fyrir sér hvers vegna konur eru svo hikandi við að taka sæti í 
stjórn og taka ábyrgð á félagsstarfinu. Með því fyrirkomulagi, sem við höfum í Etadeild og 
hefur gefist vel, að hópar sjái um fundi ásamt stjórn dreifist ábyrgð og álag. Ég held ég mæli 
fyrir munn okkar allra í fráfarandi stjórn að þetta hefur bara verið gaman og alls ekki svo 
íþyngjandi en við mælum hins vegar ekki með svo langri stjórnarsetu og teljum það ekki 
æskilegt fyrir félagsstarfið.    
 
Í Etadeild eru skráðar 30 konur. Tvær konur sem tóku sér frí í nokkur ár hafa ákveðið að 
koma til samstarfs á ný og bjóðum við þær hjartanlega velkomnar. Minna hefur orðið um 
nýliðun en til stóð og verður það áfram verkefni okkar allra að efla hópinn enn frekar, auka 
breiddina, lækka meðalaldurinn og fá til samstarfs konur úr fleiri kimum mennta- og 
fræðslustarfa. Við mættum einnig vera duglegri að bjóða gestum á fundi án allra 
skuldbindinga. Með því aukum við kynni út á við og styrkjum netið okkar. Við gætum einnig 
nýtt okkur þá hugmynd að bjóða konum úr öðrum deildum á fund til okkar. Ég naut þess í 
vetur að fá slíkt boð og var það góður fundur og skemmtileg tilbreyting að hitta þær öflugu 
konur sem fylla Gammadeild.    
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Segja má að nokkuð vel hafi gengið að fylgja eftir markmiðum okkar. Minnugar þess að 
Etadeild hratt af stað í samstarfi við Rauða krossinn og Borgarbókasafn, heimanámsstuðningi 
fyrir börn innflytjenda, voru umræður um möguleika á einhvers konar sjálfboðnu verkefni í 
formi stuðnings við unga og nýútskrifaða kennara. Í Etahópi eru konur með mikla reynslu á 
öllum skólastigum, frá leikskóla og upp í háskóla, úr hinum ýmsu störfum sem þar er að finna. 
Útfærsla og frekari umræða bíða betri tíma en hugmyndin fær að gerjast í hugum kvenna 
þangað til.   

 
Starfsár Etadeildar 2016 - 2017 
Miðvikudaginn 31. ágúst 2016 var haldinn á Kaffi Sólon fyrsti fundur starfsársins sem 
jafnframt var aðalfundur. Gestur fundarins var Ragnhildur Vigfúsdóttir ráðgjafi og markþjálfi. 
Hún fjallaði um ýmsa þá þætti sem áhrif hafa á lífshamingjuna m.a. mikilvægi þess að þekkja 
eigin styrkleika, sættast við og viðurkenna veikleikana og kynnti okkur rannsóknir og fræði 
Brené Brown, bandarískrar fræðikonu og fyrirlesara. Urðu góðar og líflegar umræður út frá 
erindi Ragnhildar.   

Þriðjudaginn 11. október 2016 var haldinn fundur í Norðlingaskóla. Gestur á þeim fundi var 
Sigríður Hulda Jónsdóttir náms- og starfsráðgjafi og Kappakona og ræddi um starfsánægju og 
lífsfyllingu. Vitnaði hún til kenninga um lykilþætti hamingjunnar, heilsu, jákvæðni, fegurð, 
samskipti, öryggi, tilgang og þakklæti og lagði áherslu á áhrif sjálfsþekkingar og viðhorfa á 
líðan og lífsgæði.  Orð til umhugsunar komu frá Hafdísi Sigurgeirsdóttur sem rifjaði upp starf 
sitt í sérkennslu, gefandi lestrarkennslu yngri barna og nýleg tímamót við starfslok, sem gefa 
tækifæri til að sinna bókmenntaáhuga. Hafdís las tvær frásagnir „Lárviðarlauf“  og „Njála“ úr 
bókinni  Skuggamyndir úr ferðalagi eftir Óskar Árna Óskarsson og taldi hún að líklega tengdi 
hún svo vel við þessar sögur því í þeim endurspeglaðist virðing, áhugi og hlýja gagnvart 
börnum.   

Jólafundur var haldinn mánudaginn 28. nóvember 2016 á heimili Auðar Torfadóttur. Þar 
nutum við samveru og góðra veitinga frá Jómfrúnni. Gestir okkar voru rithöfundarnir Vigdís 
Grímsdóttir og Sigríður Halldórsdóttir sem lásu úr bókinni Elsku Drauma mín. Miklar og 
fjörugar samræður urðu meðfram og að loknum lestri og veittu þær stöllur aukna innsýn í lífið 
á Gljúfrasteini. Endurnærðar og glaðar héldu konur út í nóttina og aðventuna framundan.  

Fimmtudaginn 26. janúar 2017 var fyrsti fundur vormisseris haldinn í Hannesarholti. Segja 
má að þema fundarins hafi verið samskipti og tengsl. Etakonur hafa stundum haft á orði að of 
fá tækifæri gefist til samræðna vegna þéttskipaðrar dagskrár á fundum. Í þetta sinn var 
spjallað við kertaljós undir seiðandi harmonikkutónlist Eyrúnar Í. Gísladóttur og Guðnýjar K. 
Erlingsdóttur. Orð til umhugsunar voru í tónum og tali í höndum Eyrúnar. Hún lagði út frá 
samspili texta og tóna, hvernig hvort um sig hefði áhrif, saman og eitt sér. Í notalegu umhverfi 
nutum við samveru.  Að loknum fundi gafst kostur á að njóta frásagnarlistar Einars Kárasonar 
í Hljóðbergi, á neðri hæð hússins.  

Fimmtudaginn 16. mars 2017 var aftur fundað í Hannesarholti. Á dagskrá var erindi Guðrúnar  
Ingólfsdóttur bókmenntafræðings um bók hennar „Á hverju sitja ekki vorar göfugu kellingar“. 
Þar er lýst sambúð bóka og íslenskra kvenna á miðöldum og er í raun fjársjóður um 
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kvennasögu og kvennamenningu. Áhugaverð umfjöllun kallaði á spurningar og góðar 
umræður. Orð til umhugsunar voru í höndum Guðrúnar Hrefnu Guðmundsdóttur sem kynnti 
menntaverkefni í Kólumbíu sem hún hefur kynnst og hrifist af. Um er að ræða börn sem njóta 
takmarkaðra eða engra menntunartækifæra og unnið er með í gegnum listsköpun og tjáningu. 
Nokkrar umræður urðu í hópnum og ef til vill er þarna verkefni til að sameinast um að styrkja. 
Að loknum fundi bauðst konum að hlýða á Heilsuspjall um heilahreysti og nýttu nokkrar sér 
það meðan aðrar héldu til síns heima.  
 
Þriðjudaginn 9. maí 2017 var fundur haldinn í sal Vinnumálastofnunar.  Áfram vorum við á 
hamingjuslóðum. Gestur fundarins var Hrefna Guðmundsdóttir sálfræðingur, sem hefur tekið 
virkan þátt í rannsóknum og umfjöllun um jákvæða sálfræði.  Nýlega kom út bók hennar og 
Helenu Ólafsdóttur „Why are Icelanders so happy“ hugsuð fyrir ferðamenn en nýtist öllum. 
Hrefna flutti okkur hressilegt innlegg um hamingjufræðin og fór yfir rannsóknir sem sýna að 
grundvöllur hamingjunnar eru samskipti og sterk félagsleg tengsl. Inn á milli lagði hún fyrir 
hópinn  skemmtileg og vekjandi verkefni sem sköpuðu líflegar umræður.  
 
Ingibjörg Möller lék sér með orð og tengdi hugleiðingar sínar listilega við tíma og efni fundar. 
Hún rifjaði upp fleyg orð um konur og vináttu, benti á margræðni orða og hlutverk og tók sem 
dæmi orðið „á“ sem hefur margs konar merkingu og greina má í fimm orðflokka. Kjarnyrt og 
skemmtileg, góð orð til umhugsunar og veganesti út í vorið.  
 
 

Starfsár Etadeildar 2017 – 2018 
Miðvikudaginn 10. október 2017 var fyrsti fundur haustsins og jafnframt afmælisfundur, 
haldinn í Bakkastofu á Eyrarbakka. Formaður setti fund og reifaði hugmyndir stjórnar um 
vetrarstarfið, minnti á samþykktir frá síðasta starfsári, gjöf til Göngum saman til minningar 
um tvær Etasystur og söfnun meðal félagskvenna til styrktar menntaverkefni í Kólumbíu. Þá 
var komið að meginefni fundarins en húsráðendur Ásta Kristrún og Valgeir Guðjónsson 
fræddu okkur um uppbyggingu staðarins og tíðaranda fyrri alda, sögu hússins, ýmissa muna  
og íbúa þess með ívafi ljúfra tóna úr lagasmiðju húsbóndans.  Ásta las kafla úr væntanlegri 
bók sinni Það sem dvelur í þögninni. Þar segir frá lífshlaupi formæðra hennar allt aftur til 
ársins 1806, ástum og örlögum. Eftirminnileg og góð stund í Bakkastofu. Því næst var haldið í 
Eyrarbakkakirkju, fræðst um sögu kirkjunnar og altaristöflu Lovísu Danadrottningar  
(Kristjáns IX) í bland við hugljúfan tónlistarflutning Valgeirs.  Samveru lauk svo í Rauða 
húsinu þar sem notið var dýrindis krása eðalkokka og góðrar samveru í systrahópi.  

  
Þriðjudaginn 7. nóvember 2017 vorum við á tæknilegum nótum. Fundur hófst  með heimsókn 
í hugbúnaðarfyrirtækið CCP en var fram haldið í hliðarstofu á Slippbarnum við Mýrargötu. Í 
CCP var okkur kynnt starfsemi og þróun fyrirtækisins, sem stofnað var 1997.  CCP er í dag 
eitt af framsæknustu fyrirtækjum í leikjaiðnaði og hefur unnið til margra verðlauna. 
Tölvuleikjaheimurinn er nokkuð fjarri okkur sem á hlýddum en forvitnilegur og ekki laust við 
að gætti fordóma sem talsvert sló á þegar vitnað var í rannsóknir og lærðar greinar.  
Áhugavert innlegg upplýsti að tölvuleikir nýttust við þjálfun ýmis konar færni og gætu m.a. 
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spornað við elliglöpum. Kom fram að ýmislegt úr leikjunum nýttist í þjálfun flugmanna og 
skurðlækna. Spurningar dundu á fyrirlesara sem svaraði greiðlega og leysti hópinn út með 
veftenglum með frekari fróðleik. Fundi var síðan fram haldið í notalegri hliðarstofu á  
Slippbarnum  þar sem líflegar umræður héldu áfram fram eftir kvöldi.   
 
 
Jólafundur var haldinn þriðjudaginn 5. desember 2017 á heimili Bjargar Kristjánsdóttur.    
Gestur að þessu sinni var Kristín Steinsdóttir rithöfundur sem las úr nýrri bók sinni Ekki vera 
sár. Sagan er um uppgjör konu á eftirlaunum og þær breytingar sem við taka á nýju æviskeiði. 
Fór ekki hjá því að margar könnuðust við ýmsa drætti í persónusköpun og umfjöllun 
höfundar. Góður hljómur var gerður að upplestrinum og sköpuðust fjörugar umræður milli 
fundarkvenna og Kristínar. Veitingar frá Jómfrúnni gældu við bragðlaukana og ljúfum og 
góðum vel sóttum fundi, sem styrkti vináttuböndin, var slitið um kl. 21:00.   
 
Fimmtudaginn 28. febrúar 2018 var fundur haldinn í hliðarsal Kringlukráar. Gestur fundar var 
Ragnar Þór Pétursson verðandi formaður KÍ.  Erindi sitt nefndi hann  Þegar orð fá vængi. 
Kjarninn í máli hans var að menntun væri fólgin í því sem gerist í huga nemenda og til þess að 
árangur verði þurfa aðstæður að vera á þann veg að nemendum líði vel og þeir njóti sín á eigin 
forsendum. Mælingar segi ekki allt. Ragnar nefndi að umræða um skólamál væri oft óvægin, 
birtist í andúð á breytingum og byggðist á röngum upplýsingum. Hann gerir ekki  lítið úr 
gagnrýni en telur að alvarleg kreppa sé í skólakerfinu sem taka verði á ef ekki eigi illa að fara. 
Í orðum til umhugsunar sagði Kristín Helga frá reynslu sinni í alþjóðanefnd DKG. Hvatti hún 
konur til að gefa kost á sér, það væri lærdómsríkt og gefandi og opnaði nýja sýn á starfsemi 
DKG. Konum lá mikið á hjarta og fjörugar umræður héldu áfram allt þar til fundi var slitið.  
 
Mánudaginn 16. apríl 2018 var fundur haldinn á Hótel Íslandi. Gestur var Eva Bjarnadóttir 
stjórnmálafræðingur og sérfræðingur í mannréttindamálum hjá Unicef. Erindi sitt nefndi hún 
Vernduð í raun? Greining á viðbrögðum Norðurlanda við umsóknum barna um alþjóðlega 
vernd. Skýrsla unnin í samstarfi allra Norðurlandanna. Fróðlegt og gott innlegg sem leiddi til  
upplýsandi samræðna þar sem ótal spurningum var svarað. Í orðum til umhugsunar velti 
Ragnhildur Konráðsdóttir fyrir  sér tengslum skólakerfis við þá tæknibyltingu sem ríður yfir 
heiminn m.a. með tilkomu gervigreindar og sjálfkeyrandi bíla. Algjöra uppstokkun þarf á því 
hvaða hæfni og þekkingu framtíðarstarfsmenn þurfa að hafa, gera mætti ráð fyrir  áherslu á 
sköpun og því mikilvægt að efla sköpunarkraft ungmenna. Konur hurfu af fundi margs vísari 
um fundarefnin.  
 
Aðalfundur var haldinn miðvikudaginn 16. maí 2018 í Hannesarholti við Grundarstíg. Á 
dagskrá voru venjuleg aðalfundarstörf, skýrsla stjórnar, samþykkt reikninga og kosning nýrrar 
stjórnar. Gestur fundarins var Þórunn Björnsdóttir kórstjórnandi og DKG kona, sem sagði 
okkur frá verkefninu Tónlist fyrir alla í Kópavogi.  
 
Fundarstjóri var Guðrún Hrefna Guðmundsdóttir og fundarritari Hafdís Sigurgeirsdóttir.  
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Að lokinni skýrslu stjórnar bar gjaldkeri upp reikninga og lagði til óbreytt félagsgjald. 
Samþykkt.  
 
Uppstillingarnefnd, skipuð Kristínu Á. Ólafsdóttur, Önnu Magneu Hreinsdóttur og Hafdísi 
Sigurgeirsdóttur, gerði tillögu um konur í stjórn: Björg Kristjánsdóttir formaður, Ágústa 
Unnur Gunnarsdóttir, Sophie Kofoed Hansen, Auður Elín Ögmundsdóttir og Ragnhildur 
Konráðsdóttir.  Samþykkt einróma.  
 
Að loknum aðalfundarstörfum var snæddur kvöldverður og hlýtt á fróðlegt og skemmtilegt 
erindi ÞB.  Fundi lauk svo með samsöng undir stjórn Þórunnar og konur héldu glaðar út í 
vorið um kl. 21:00. 
 
F.h. stjórnar Etadeildar  
Bryndís Guðmundsdóttir 
formaður 
 
 


