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Sérstök samstarfsnefnd Dana og Íslendinga hefur 

umsjón me› framkvæmd samningsins. 

Í nefndinni sitja: 

Lasse Reimann, sendiherra Dana á Íslandi, formaður

Drífa Hjartardóttir, fyrrverandi alþingismaður

Steen Harbild, frá danska menntamálaráðuneytinu

Sesselja Snævarr, frá menntamálaráðuneyti

Michael Dal, frá danska sendiráðinu í Reykjavík.

Dansk-íslenski samstarfssamningurinn er 

a›gengilegur á vef menntamálará›uneytis 

www.menntamalaraduneyti.is. Á vefnum eru einnig 

uppl‡singar um flau verkefni sem styrkt hafa veri› 

me› framlagi íslenska menntamálará›uneytisins frá 

árinu 2000. Í nokkrum tilvikum er flar um a› ræ›a 

krækjur í námsefni.

Frekari uppl‡singar um farkennara, danskan sendikennara 

o.fl. er a› finna á vefsí›u danska menntamálará›uneytisins:

http://us.uvm.dk/grundskole/adresser/internationalt/ 

danskundervisningpaaisland

Nálgast má námsefni sem danskir farkennarar hafa unni› á 

sló›inni: http://danska.khi.is. 



ÍSL-DAN [samningur-2].indd   2 3/10/05   5:49:29 PM

Á árinu 1996 var komið á samstarfi milli menntamála-

ráðuneyta Íslands og Danmerkur um sérstakan 

stuðning við dönskukennslu á Íslandi. Árið 2000 var 

þetta samstarfsverkefni staðfest með samningi sem 

endurnýjaður var árið 2003. Í apríl 2007 undirrituðu 

menntamálaráðherrar landanna nýjan samning sem 

gildir frá 1. ágúst 2007 til loka júlímánaðar 2011.  

Í samningnum er m.a. kve›i› á um rá›ningu dansks 

sendikennara vi› Kennaraháskóla Íslands, rá›ningu 

tveggja danskra farkennara til starfa í grunnskólum 

landsins, styrki til námsfer›a dönskunema á háskóla-

stigi og verkefni á svi›i endurmenntunar kennara, 

námsefnisger›ar, rannsókna og flróunar. Fjárveitingar 

Dana til verkefnisins nema 2,5 milljónum danskra króna 

árlega. Árlegt fjárframlag Íslendinga til samstarfsverk-

efnisins nemur 6 milljónum íslenskra króna. 

Styrkir. Sá hluti samningsins sem íslenska menntamála-

rá›uneyti› fjármagnar eru styrkir til verkefna á eftirfarandi 

svi›um:

 1. Endurmenntunarnámskei› fyrir dönskukennara í  

      grunn- og framhaldsskólum

 2. Námsefnisger› í dönsku fyrir grunn- og 

      framhaldsskóla

 3. Rannsókna- og flróunarverkefni vegna náms og 

      kennslu í dönsku sem erlends máls

 4. Vitundarvakning um mikilvægi kunnáttu í dönsku  

      fyrir Íslendinga.

 5. Stu›ningur vi› sveitarfélög vegna starfa danskra  

      farkennara. 

Menntamálará›uneyti› augl‡sir árlega í febrúar - mars 

eftir umsóknum um styrki til flessara verkefna. Umsóknir 

skulu berast á sérstökum ey›ublö›um sem nálgast má á 

vef rá›uneytisins og í móttöku fless. 

Fjárframlag danska menntamálará›uneytisins er 

a›allega n‡tt til a› grei›a kostna› vi› eftirfarandi 

verkefni:

Danskur sendikennari. Árlega er rá›inn danskur 

sendikennari vi› Kennaraháskóla Íslands. Hlutverk hans 

er fyrst og fremst a› sjá um málver fyrir dönskunema í 

KHÍ og vinna flannig a› virkri talfljálfun fleirra. Einnig er 

gert rá› fyrir a› málveri› sé nota› í tengslum vi› endur-

menntunarnámskei› fyrir starfandi dönskukennara. 

Danskir farkennarar. Á hverju skólaári eru rá›nir tveir 

danskir farkennarar til starfa í grunnskólum landsins. 

Landinu er skipt í sex svæ›i sem farkennararnir fljóna 

á gildistíma samningsins. Áhersla er lög› á munnlegan 

flátt í vinnu kennaranna me› nemendum og mi›lun 

danskrar menningar. Einnig skipuleggja farkennarar stutt 

námskei› me› kennurum á flví svæ›i sem fleir starfa. 

Danskur a›sto›arkennari. Samningurinn gerir rá› 

fyrir rá›ningu á einum dönskum a›sto›arkennara 

vi› framhaldsskóla. A›sto›arkennarinn skal á 

hverju skólaári fljóna 5-6 framhaldsskólum, bæ›i á 

höfu›borgarsvæ›inu og á landsbygg›inni. Me› bréfi 

til allra framhaldsskóla er leita› eftir skólum sem hafa 

áhuga á a› fá danskan a›sto›arkennara tímabundi› 

til starfa. 

Námsfer›ir dönskunema. Samkvæmt samningnum 

fá íslenskir dönskunemar á háskólastigi styrki til 

námsfer›a til Danmerkur. Námskei› flessi eru skipu- 

lög› af Háskóla Íslands og Kennaraháskóla Íslands. 

Kennaraháskóli Íslands hefur umsjón me› störfum 

danska sendikennarans, dönsku farkennaranna og 

danska a›sto›arkennarans.


