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Samtökin 

Stefnuyfirlýsing: 
   Alþjóðasamtökin Delta Kappa Gamma stuðla að 

auknum fræðilegum og persónulegum þroska 
kvenna í fræðslustörfum og gæðum í menntun og 
uppeldisstörfum.  

 
Framtíðarsýn:  
• Leading Women Educators Impacting Education Worldwide 



 
Nokkrar sögulegar 

staðreyndir 
• Bandaríkin 

– 11. maí, 1929 
– Austin, Texas 
– Annie Webb Blanton 
– 12 stofnendur 

• Utan Bandaríkjana 
– Kanada 1952 
– Noregur 1970 
– Mexikó 1974 
– Ísland 1975 

 
– Deildir í 17 löndum 
– 17 landið  
– Japan - 2012 
 
 

 
 

http://www.deltakappagamma.org/International/History/founders.html


Merki samtakanna 

 

• Skjaldarmerki 

• Lykill 

• Litir: 
– Rautt og gyllt 

• Rauð rós 

• Lárviðarsveigur 

 

 

 

• Gullskál 

• Lampi 

• Opin bók 

• Sporaskja 

 

http://www.deltakappagamma.org/International/History/overview.html


Útgáfurit 
 

• International Journal 
for Professional 
Educators (tímarit 
samtakanna)  

• DKG News  (Fréttabréf  
    samtakanna) 
• Fréttabréf einstakra 

landssambanda og 
deilda.  

• Euforia. Evrópskt, 
rafrænt fréttabréf 



Staðan í dag 
• Félagið er 84 ára (1929-2013) 

• Félagar í Bandaríkjunum 85.000 (ca.98%) 

• Félagar í Kanada 690 

• Félagar í Evrópu 1100 í 9 löndum  

• Félagar í Rómönsku Ameríku 360 í 6 
löndum 

• Félagar utan Bandaríkjanna ca. 2.100 (2%) 
• Ísland næst-stærsta landssamband utan USA! 

–   

 



Markmiðin sjö 
1. Að efla tengsl kvenna sem vinna að 

menntamálum víðs vegar í heiminum  
2. Að heiðra konur sem standa eða hafa 

staðið framarlega á einhverju sviði 
menntamála eða eru að vinna markverð 
störf í þágu þeirra. 

3. Að efla starfsáhuga og stöðu kvenna í 
fræðslustörfum. 

 
 

 
 



 
 
 
 

Markmiðin sjö 
4. Að stuðla að æskilegri lagasetningu og 

styðja hvers konar viðleitni til umbóta 
fyrir menntamál almennt og fyrir konur í 
fræðslustörfum.  

5. Að veita konum, sem skara fram úr í 
menntamálum, styrki til framhaldsnáms í 
háskóla og styrkja konur utan samtakanna  

6.  Að efla persónulegan og faglegan þroska 
félagskvenna og hvetja þær til virkni. 
 



Markmiðin sjö 
 

 
7.  Að fræða félaga um það sem efst er 

á baugi í efnahagsmálum, 
félagsmálum, stjórnmálum og 
menntamálum og stuðla með því að 
vaxandi skilningi og virkri þátttöku 
þeirra í samfélagi þjóðanna. 
 



Starfsemin 
 

Starfsemi deilda, landssambanda og 
svæða verður alltaf að taka mið af 
markmiðunum en samt skal laga þau að 
aðstæðum á hverjum stað  

 



 Uppbygging samtakanna 
 

• Deild 
– Heimabyggð 

• Landssamband  
– Land, fylki eða 

landssvæði 
 

                         

 

 
• Svæðin 5 

– NW, SW, NE, SE, 
Europe 

• Alþjóðasamtök 
– 17 lönd 
– Höfuðstöðvar í 

Austin,Texas 
 



Félagar 

• Þáttaka er 
aðeins með boði 

• Hver deild á að 
hafa 
fjölbreyttan 
hóp kvenna í 
mismunandi 
fræðslustörfum 

 

• Skilyrði til þátttöku?  
– Hafi faglegan undirbúning 

til fræðslustarfs 

– Sé í starfi eða hafi ekki 
verið meira en 2 ár á 
eftirlaunum við inngöngu 

– Faglegt ágæti 

– Virkni í samfélaginu 



Flokkar félaga 
1. Virkir félagar 

 Starfandi að menntamálum, sé á eftirlaunum eftir starf að  
 menntamálum. Allir virkir félagar eiga að taka þátt í störfum 
 deildar sinnar.  

2. Aukafélagar 
Geta ekki sinnt félagsstörfum vegna heilsuvandamála eða 
fjarlægðar 

3. Heiðursfélagar 
Geta ekki verið virkir félagar. Hafa unnið fyrir menntamál 
þjóðar 

 



Krafa til félaga 
• Persónuleg virðing gagnvart samtökunum 

• Virkni og þátttaka á öllum stigum 
samtakanna 

– Taka þátt í stjórnun og verkefnum   

– Mæta á fundi, ráðstefnur og þing sem 
samtökin efna til   

– Stuðla að framgangi markmiða og 
hlutverka 



Hvað býðst félögum? 

     1. Námsstyrkir og verkefnastyrkir 
• Námsstyrkur (scholarship) 

• Golden Gift (leiðtoganámskeið) 

• Education Foundation (verkefnastyrkir) 

• Styrkur vegna náttúruhamfara (Emergency 
fund) 

• Lucile Cornetet styrkir til samtakanna 



Hvað býðst félögum? 
– Ókeypis tímarit samtakanna 
– Tækifæri til fræðslu og þekkingar á 

ráðstefnum og þingum 
– Tækifæri til að gerast fyrirlesari 

(International Speaker) 
– Tengsl við félaga í öðrum löndum 
– Ferðalög og ráðstefnur 



 
Ráðstefnur 

 

• Alþjóðaþing annað hvert ár 
– Alltaf í Bandaríkjunum 

• Svæðaráðstefnur 
– haldnar annað hvert ár  

(okkar í einhverju Evrópulandanna) 

• Landssambandsfundir á  

hverju ári – fundur og vorþing 

• Deildarfundir – minnst 4 á ári 
 



Alþjóðlegar nefndir 
 

Alþjóðlegar nefndir eru 16 alls  
 *Flestar nefndir eru fimm manna, ein kona frá 
 hverju svæði.  
 *Flestar nefndir eru valdar af alþjóðaforseta 
 eftir tilnefningum frá félögum eða 
 landssamböndum  
 *Nefndir hittast yfirleitt einu sinni á tveggja 
 ára tímabili í Austin, Texas.  
 *Allur kostnaður er greiddur af samtökunum.  

 
 
 



Nefndir sem tengjast 
rekstri samtakanna 

1. Samskiptanefnd (Communications and Publicity)    

Eflir samskipti milli kvenna í samtökunum 

Endurskoðar ritnefndarstefnu  

 

Undir samskiptanefnd starfar ritnefnd (Editorial 
Board) Í henni eru fimm konur sem sækja um að 
komast í ritnefnd. Valdar til 4 ára og velja 
greinar til útgáfu í blað samtakanna  

 

2.  

 

http://dkgs.affiniscape.com/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=1


Nefndir sem tengjast 
rekstri samtakanna 

2. Laganefnd (Constitution) 

Tekur á móti tillögum til breytinga á lögum 
samtakanna og reglugerðum.  

3. Lagatúlkunarnefnd (Constitution 
Interpretation).  Þrír fulltrúar. Forseti, 
formaður laganefndar og lögsögumaður  

 -Tekur á móti fyrirspurnum um túlkun á lögum 
 og reglugerðum. 

 

http://dkgs.affiniscape.com/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=2
http://dkgs.affiniscape.com/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=264
http://dkgs.affiniscape.com/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=264
http://dkgs.affiniscape.com/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=264


Nefndir sem tengjast 
rekstri samtakanna 

4. Útbreiðslunefnd (Expansion)  
 Vinnur að alþjóðlegri útbreiðslu í samvinnu við 
 forseta og framkvæmdastjóra samtakanna 

 
5. Fjárhagsnefnd (Finance) 
  Fimm manna nefnd. Kosin til 4 ára, tveir í einu.  

 Vinnur fjárhagsáætlun til samþykktar af 
 stjórn og framkvæmdaráði 

 
 

http://dkgs.affiniscape.com/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=6
http://dkgs.affiniscape.com/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=230


Nefndir sem tengjast 
rekstri samtakanna 

6. Leiðtogaþjálfun (Leadership Development) 

Vinnur leiðtoganámskeið fyrir nýja formenn og 

gjaldkera. 

7. Félaganefnd (Membership) 

Sér um málefni sem snerta félaga, sér um 

minningarathöfn um þær konur sem látist hafa frá 

síðasta alþjóðaþingi.  

Gerir tillögur um alþjóðlega heiðursfélaga. 

 

http://dkgs.affiniscape.com/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=12


Nefndir sem tengjast 
rekstri samtakanna 

8. Uppstillinganefnd (Nominations).  

 10 manna nefnd. Kosin á alþjóðaþingi til 4 ára 

 Sér um tilnefningar í öll auð sæti í 

 alþjóðastjórnina (Adminnistrative Board). 

9. Tekjuöflun önnur en félagsgjöld (Non-dues 
revenue)  

 Leita eftir hugsanlegum tekjum fyrir samtökin 
 (Áður trygginganefnd) 

http://dkgs.affiniscape.com/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=13


Nefndir sem snerta 
starfsemi samtakanna 
 

1. Nefnd um gæði menntunar (Education 
Excellence).   

 13 manna nefnd, tveir frá hverju svæði, fulltrúi frá 
Sameinuðu 

 þjóðunum og tónlistarfulltrúi samtakanna. 

 

2.  Bókaverðlaun  (Educator's Award)  
 Tilnefnir rit um menntamál til verðlauna 
 samtakanna  
 

 

http://dkgs.affiniscape.com/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=5
http://dkgs.affiniscape.com/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=5


Nefndir sem snerta 
starfsemi samtakanna 
 

3. Eunah Temple Holden leiðtogasjóður  
(Eunah Temple Holden Leadership Fund). 
Velur verkefni til að styrkja í samræmi 
við reglur sjóðsins  

4.   Golden Gift sjóðurinn   (Golden Gift 
Fund).  

 Skipuleggur leiðtoganámskeið eftir því 
 sem  fjárveiting er fyrir.  

 

http://dkgs.affiniscape.com/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=4
http://dkgs.affiniscape.com/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=4
http://dkgs.affiniscape.com/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=4
http://dkgs.affiniscape.com/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=8
http://dkgs.affiniscape.com/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=8
http://dkgs.affiniscape.com/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=8


Nefndir sem snerta 
starfsemi samtakanna 

5.  Alþjóðlegur fyrirlesarasjóður (International 
Speakers Fund).  

 Velur fyrirlesara til að flytja fyrirlestra á 
 erlendri grund. 
6. Styrkjanefnd (Scholarships) .  
 Velur styrkþega til framhaldsnáms. Aðeins 
 fyrir félaga 
7. Styrkjanefnd fyrir aðra en félaga (World 

Fellowships).  
 Velur styrkþega sem  hljóta styrk til 
 framhaldsnáms í Bandaríkjunum og Kanada  
 

 

http://dkgs.affiniscape.com/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=10
http://dkgs.affiniscape.com/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=10
http://dkgs.affiniscape.com/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=19
http://dkgs.affiniscape.com/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=20
http://dkgs.affiniscape.com/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=20


   Vefsíður 
 

• Alþjóðleg vefsíða 
www.dkg.org 

 
• European Website 
  www.dkgeurope.org 

 
• Íslensk vefsíða 
  www.dkg.muna.is  
 
  

 

http://www.dkg.muna.is/

