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REYNSLAN
EFTIR FYRSTA
SKJÁLFTANN

Hvað er Skjálftinn? Skjálftinn er hæfileikakeppni

ungmenna á Suðurlandi byggð á Skrekk sem er

hæfileikakeppni ungmenna í grunnskólum

Reykjavíkurborgar. Skrekkur hefur verið haldinn

í 30 ár og hefur sannarlega fest sig í sessi sem

einn af stærstu viðburðum Reykjavíkur á sviði

barnamenningar. Kannanir og rannsóknir sem

gerðar hafa verið á Skrekk hafa sýnt fram á

mikinn ávinning ungmenna á þátttöku í Skrekk,

bæði fyrir þau persónulega og félagslega sem

og jákvæð áhrif á skólabrag. 

Skjálftinn er alfarið byggður á hugmyndafræði

Skrekks, þar sem áherslan er á að nemendurnir

sjálfir fari í gegnum ferlið við að fáhugmynd,

útfæra hana, æfa og setja á svið. Leiðbeinendur

eru vissulega til staðar en þeirra hlutverk er alls

ekki að móta hugmyndir ungmennanna heldur

fyrst og fremst að hvetja þau áfram í

sköpunarferlinu og vera til staðar ef félagslegir

árekstrar koma upp. Markmiðið er að þau upplifi

langvinnt skapandi ferli í samvinnu við aðra.

BYRJUM Á BYRJUNINNI

SKJÁLFTINN 2021
Skjálftinn fór ekki alveg samkvæmt áætlun, en

vegna heimsfaraldurs þá var ekki hægt að bjóða

nemendum í þátttökuskólum að koma og horfa á

atriðin. Í staðin voru atriðin tekin upp

laugardaginn 15. maí af RÚV sem sýndi þau á

RÚV 2 sunnudagskvöldið 16. maí. Öll atriðin eru

einnig aðgengileg á ungruv.is og krakkaruv.is 

Dómnefnd fékk upptökur af atriðunum á

sunnudagsmorgun og skilaði sinni stigagjöf til

formanns dómnefndar, Sölku Sól, sem afhenti

verðlaunagripinn í beinni útsendingu á

instagram síðu Skjálftans. Það var mikil spenna

og eftirvænting í kringum þá útsendingu og

tókst vel til þŕátt fyrir að aðstæðurnar voru ekki

eins og upphaflega stóð til. 



Allir skólar með unglingadeild í Árnessýslu fengu boð um að taka þátt, 10 samtals. Allir skólar fóru af stað

og það voru átta skólar sem kláruðu ferlið og voru með atriði. Þátttakendur frá hverjum skóla voru frá 8

og upp í 40.  Það var hrein unun að fylgjast með krökkunum koma í íþróttahúsið í Þorlákshöfn og taka upp

atriðið sitt, þar sem allir voru með hugarfar sigurvegara í bland við eðlilegt stress og eftirvæntingu.

Íþróttahúsinu var breytt í viðburðarhöll þar sem búinn var til "black box" með mikið af ljósum og

hljóðbúnaði en ég tel það ákaflega mikilvægt að landsbyggðar útgáfa af Skrekk sé ekki "ódýrari" útgáfa af

keppninni heldur að þátttakendur upplifi að þau fái sömu umgjörð og er fyrir ungmennin sem taka þátt í

grunnskólum Reykjavíkurborgar. Um leið er þetta  mjög stór hluti kostnaðar ásamt vinnu tæknimanna við

uppsetningu og svo vinnu við undirbúning og framvkæmd viðburðarins. 

ÞÁTTÖKUSKÓLAR OG UMGJÖRÐIN

KOSTNAÐUR OG FJÁRMÖGNUN
Undirrituð bar ábyrgð á fjármögnun Skjálftans var útlagður kostnaður 2.292.854 kr. Þá er ekki talin með

launin mín fyrir utanumhald, skipulag og framkvæmd, gerð heimasíðu, markaðsmál og fleira. Þá er heldur

ekki talinn með sá kostnaður sem skólarnir lögðu í hver og einn sem var 100.000 kr. þátttökugjald,

greiðsla leiðbeinanda fyrir Skjálftahópinn í hverjum skóla fyrir sig, búningar, rútukostnaður og fleira.

Útlagður kostnaður var talsvert lægri heldur en ef keppnin hefði farið fram fyrir fullum sal af fólki, því

hljóðkerfið var mun minna en ella, ekki þurfti að greiða fyrir gæslu, prenta út baksviðspassa, kynnirinn var

einn í stað þess að þeir hefðu verið tveir fyrir framan fullan sal af fólki og skemmtikraftur tók minni

þóknun. Þetta er því ekki raunhæf tala ef miðað er við eðlilegt árferði sem er laust við heimsfaraldur. 

Hér má sjá kostnaðaráætlun fyrir árið 2022, sem er miðað við það að öllum skólum á Suðurlandi sé boðin

þátttaka, samtals 17 skólar (sjá nánar í kaflanum Framtíðarsýn). Fjármögnun var samtals 2.800.000 kr. og

skiptist hún í þátttökugjald grunnskólanna (800.000 kr.), styrkur frá uppbyggingasjóði SASS (1.500.000

kr.) og styrkur frá Sveitarfélaginu Ölfusi (500.000 kr.). Framlag Sveitarfélagsins Ölfuss var mun meiri en

styrkurinn nam, þar sem íþróttahúsið var án leigu í 2 sólahringa, starfsmenn áhaldahú́ssins voru að vinna,

vinnulyfta var nýtt án endurgjalds, smíðuð voru járn og sett upp í loft til að auðvelda uppsetningu á hljóð-

og ljósabúnaði og fleira. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XfmmmFZI8P4sZO4Ha4A3iH18QbXLfb7Bs6xQwr5r5gA/edit?usp=sharing


Þátttakendur, leiðbeinendur og skólastjórnendur fengu sendar

viðhorfskannanir að loknum Skjálfta 2021. Þar var mikil einróma

ánægja með Skjĺaftann, framkvæmdina og undirbúninginn þó

svo einhverjir gagnrýndu vinnslu útsendingar hjá RÚV, en

klippingar á atriðum voru oft óheppilegar. Þarna spilar vissulega

inn í að því miður voru engir áhorfendur sem sáu atriðin live, og

sviðlistaverk verða aldrei jafn áhrifarík í gegnum sjónvarpið. 

En allir eru sammála um að Skjálftinn sé kominn til að vera!

HVAÐ SEGJA
ÞÁTTTAKENDUR?

VIÐHORFSKANNANIR AÐ LOKNUM SKJÁLFTA 

ÞÁTTTAKENDUR
„besta upplifun lífs míns!“

„Þetta er það skemmtilegasta sem eg hef gert:)“

„Mjög góð reynsla, þetta bætti meiri fjölbreytileika í skólalífið

sem er æði“

„Svo æðisleg, allt liðið var avo samheldið og skemmtilegt og

allir voru svo jákvæðir og glaðir að vera þarna, ég kynntist líka

fullt af fólki sem urðu vinir mínir sem eg hefði aldrei talað við

annars“

„Mér fannst hún alveg ÆÐISLEG ég kynntist svo mörgum nýjum

krökkum og það er lika rosalega erfitt að sinna þessu

áhugamáli að leika/syngja/dansa eða spila þannig það er

alveg æðislegt að fá svona geggjað tækifæri til að upplifa

þetta❤  “

„Miklu betri en ég var að búast við! Svo mögnuð upplifun“

„Það að taka þátt í Skjálftanum var gjörsamlega klikkað

skemmtilegt og svo frábær upplifun. Ég kynntist fullt af

krökkum sem að ég hefði ekkert talað við ef ekki væri fyrir

Skjálftann. Ég skapaði ógleymanlegar minningar og er þakklát

fyrir síðustu mánuði þrátt fyrir laaangar æfingar og mikla

erfiðisvinnu. En það skilaði sér allt að lokum! Mig hefur langað

síðan ég var lítil að keppa í Skrekk og var alvarlega að pæla í

því að fara í skóla í RVK svo að ég gæti verið með. En neinei,

Skjálftinn kom og ég er endalaust þakklát fyrir það að fá að

hafa fengið að taka þátt með mögnuðum krökkum! Takk fyrir

mig<3“

„Var minna þunglynd og kynntist fult af krökkum“

„ég náði að ýta sjálfri mér til að gera eitthvað sem ég hefði

aldrei gert og ég er mjög ánægð·“

„Sjálfstraustið hækkaði mikið á að fara svona út um

þægindarammann“

„Eignaðist rosaleg góða vini. Skjálftinn hjálpaði mer og öðrum

vinum minum að komast yfir kvíða.“



Skrekkur er rekinn og fjármagnaður af Reykjavíkurborg og býr

því við öruggan rekstrargrundvöll. Skjálftinn er hins vegar

einkaframtak og rekið í gegnum mitt eigið einkahlutafélag

sem er stofnað í kringum tónlistarflutning og viðburðarhald

okkar hjóna. Ég sá það sem einu leiðina til að koma þessu

verkefni á koppinn en það er alveg ljóst að það gengur ekki til

lengdar, það þarf að tryggja verkefninu öruggan

rekstrargrundvöll.  Skjálftinnn er samfélagslegt verkefni með

sjálfbærni að leiðarljósi, búinn til með það að markmiði að

hafa jákvæð áhrif á samfélag og menntun ungmenna.  Búa til

tækifæri sem nemendur fá ekki í gegnum hefðbundið nám,

sem á sama tíma eflir skólamenningu, félagsleg tengsl

nemanda og síðast en ekki síst einstaklinginn sem tekur þátt.

Um þetta hefur verið fjallað í rannsókn sem hægt er lesa hér.

Áskorunin sem Skjá́lftinn stendur frammi fyrir hvað varðar

fjármögnun er að það eru svo mörg sveitarfélög sem koma að

þessu og hvert sveitarfélag er með mjög misstóra skóla og

kostnaðurinn hærri þar sem við höfum ekki nothæft

menningarhús og þurfum að leigja allan sviðsbúnað inn. 

FRAMTÍÐAR
SÝN

REKSTRARUMHVERFI

JÖFN TÆKIFÆRI
Það þarf ekki að leita lengi í Heimsmarkmiðum Sameinuðu

þjóðanna, Menningarstefnu Íslands, menntarstefnum

sveitarfélaga og í fleiri útgefnum gögnum til að sjá að víða er

talað um mikilvægi sköpunar, samvinnu, jafnra tækifæra til

náms, mikilvægi fjölbreytileikans og svo framvegis. Þetta var

einmitt það sem rak mig af stað til þess að setja Skjálftann í

gang því í öll þau 30 ár sem Skrekkur hefur verið haldinn hafa

börn á landsbyggðinni og í nágrannasveitarfélögum

Reykjavíkur horft öfundaraugum á jafnaldra sína fá að njóta

sín í jafn metnaðarfullu verkefni og Skrekkur er. Ég tel það

eðlilegt að tækifæri barna til náms eigi að vera jöfn óháð

búsetu. Þessvegna er núna til sunnlensk útgáfa af Skrekk,

sem var þó aðeins fyrir börn í Árnessýslu og ég vil breyta því

strax á þessu skólaári og bjóða öllum unglingum á Suðurlandi

að taka þátt í Skjálftanum. Þá erum við að tala um nemendur í

17 grunnskólum, allt frá Þorlákshöfn og að Höfn í Hornafirði

að Vestmannaeyjum meðtöldum. En því fylgir mjög aukinn

kostnaður þar sem það krefst þess að haldin verða tvö

undanúrslitarkvöld og eitt úrslitakvöld, líkt og gert er í Skrekk,

þar sem algjört hámark er að hafa 6-7 atriði á kvöldi. 

https://rafhladan.is/handle/10802/29470


SUNNLENSK BARNAMENNING
Menning fyrir börn og sér í lagi menning fyrir börn sem búin er til

af börnum er ákaflega mikilvæg og hefur margþætt gildi. Eins og

yfirskrift Menningarstefnu Reykjavíkurborgar 2014-2020 segir

réttilega, þá er menning mannréttindi og öflugt menningarlíf

eykur lífsgæði íbúa og stuðlar að samfélagslegri og efnahagslegri

velferð þeirra. Í Sóknaráætlun Suðurlands er ein af þremur

megináherslum: BÆTT MENNING, VELFERÐ, MENNTUN OG

SAMSTARF SVO LÍFSGÆÐI EFLIST OG MANNLÍF Á SUÐURLANDI

BLÓMSTRI. Menningarverkefni eins og Skjálftinn uppfyllir án alls

vafa öll þessi markmið og eykur á sama tíma hróður Suðurlands

þegar kemur að barnamenningu. Nú þegar eru aðrir landshlutar

að horfa til Skjálftans og fá ráðleggingar til þess að setja slíkt

verkefni í gang í sínum landshluta og gaman að segja frá því að

Fiðringurinn á Norðurlandi er í undirbúningi. Í ummælum

þátttakendanna sem voru mun fleiri en ég kom fyrir hér í þessu

plaggi má svo glögglega sjá að sjálfstraust þeirr jókst, þau

eignuðust fleiri vini, og það sem mér þótti hvað magnaðast að sjá

var að þau töluðu mörg um að kvíði þeirra hafi minnkað. Þetta

verkefni er frábært tól til þess að auka samstöðu byggðarlaga á

Suðurlandi og sýna þau gildi í verki sem SASS stefnir að. 

Ég óska eftir því að SASS leiti allra leiða til að búa til

öruggan rekstrargrundvöll fyrir Skjálftann þar sem

allir unglingar á Suðurlandi fái jafnan rétt til þá́ttöku. 

Aðildarríki skulu virða og efla rétt barns til að taka fullan þátt í menningar- og listalífi og skulu stuðla að því að viðeigandi og jöfn

tækifæri séu veitt til að stunda menningarlíf, listir og tómstundaiðju.  -31. gr. Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna. 


