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Námsferill
2005

M.A. í sagnfræði frá Háskóla Íslands.

1992 - 1993

Rekstrar- og viðskiptanám við Endurmenntunarstofnun Háskóla Íslands.

1986 –1987

Post graduade nám í Computer Science við University of Kent.

1982

B. Ed. frá Kennaraháskóla Íslands.

1979

B.A. í íslensku og B.A. í sagnfræði frá Háskóla Íslands.

Starfsferill
2012 - 2015

Ævisöguritun og vefsmíði.

1990 – 2012

Mennta- og menningarmálaráðuneyti. Skrifstofustjóri upplýsinga- og
þjónustusviðs. Verksviðið lýtur m.a. að innri málefnum ráðuneytisins,
starfsmannastjórn, vefumsjón, útgáfumálum, upplýsingatæknimálum, skjalaog bókavörslu. (Leyfi 2000-2001).

2000 – 2001

Háskólinn í Reykjavík. Forstöðumaður rekstrarsviðs. Verksviðið fólst í að þróa
verkferla, hafa með höndum starfsmannastjórnun, stýra þjónustu við
deildarforseta, kennara og annað starfsfólk, gera drög að bréfalykli og þróa
skjalavistunarkerfi og byggja upp starfsmannavef , auk umsjónar með
húsnæðismálum. Ritari framkvæmdastjórnar háskólans og ritari háskólaráðs.

1988 – 1990

Mennta- og menningarmálaráðuneyti. Námsstjóri í tölvunarfræðum. Ráðgjafi í
tölvumálum við grunn- og framhaldsskóla.

1979 – 1988

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti. Kenndi íslensku og tölvunarfræði.

Ritstörf og útgáfu- og vefmál
2013

Höfundur bókarinnar Hugprúði Bolvíkingurinn.

2010

Meðhöfundur bókarinnar Kynungabók. Útg. menntamálaráðuneyti.

1994 – 2010

Ritstjóri vefjar mennta- og menningarmálaráðuneytis.

2007

Höfundur bókarinnar „Hlustaðu á þína innri rödd“, Kvennaframboð í Reykjavík og
Kvennalisti 1982-1987. Útg. Sögufélagið.

1990 – 2000

Ritstjóri Fréttabréfs menntamálaráðuneytis.

1999

Ritstjórn 10 ára afmælisrits Unifem á Íslandi. Útg. UNIFEM.

1996

Ritstjórn Velkommen til Odin nordisk skoledatanet. Útg. Norræna ráðherranefndin.

1996

Ritstjóri Tölfræðihandbókar um menntun og menningu. Útg. menntamálaráðuneyti.

1993 – 1995

Ritstjórn Nytt om data i skolan. Útg. Norræna ráðherranefndin.

1988

Ritstjóri ritsins Tölvur í skólastarfi. Útg. menntamálaráðuneyti.

Seta í innlendum nefndum og stjórnum
2010 – 2011

Nefnd um aðgerðaáætlun fyrir innleiðingu frjáls og opins hugbúnaðar hjá opinberum
aðilum, skipuð af forsætisráðuneyti. Skýrsla gefin út 2011.

2007 – 2011

Verkefnisstjórn um upplýsingatæknisamfélagið, skipuð af forsætisráðuneyti.

2007 – 2010

Gæðaráð mennta- og menningarmálaráðuneytis.

1993 – 2010

Rekstrarstjórn Stjórnarráðsbygginga. Stjórnin hefur umsjón með tölvumálum,
símamálum, ræstingu, framkvæmdum í húsnæðismálum, sameiginlegu
mötuneyti Stjórnarráðsins o.fl.

2005 – 2009

Innflytjendaráð. Hlutverk þess er að virkja til samstarfs helstu hagsmunaaðila á
sviði málaflokksins, vera ríkisstjórninni til ráðuneytis við mótun stefnu í
málefnum innflytjenda og hafa umsjón með framkvæmd hennar.

2006 – 2007

Verkefnisstjórn um íslenskukennslu fyrir útlendinga.

2003 – 2004

Nefnd til að kanna réttarstöðu samkynhneigðs fólks á Íslandi, skipuð af
forsætisráðuneyti. Nefndin gaf út „Skýrslu um réttarstöðu samkynhneigðra“
sem forsætisráðherra lagði fyrir Alþingi haustið 2004.

2002

Formaður stýrihóps um breytt starfsumhverfi í mennta- og
menningarmálaráðuneyti.

2000

Nefnd um framtíðarskipan tölvu- og upplýsingamála Stjórnarráðsins, skipuð af
forsætisráðuneyti.

1996

Verkefnisstjórn um tillögur að stefnu menntamálaráðuneytis í upplýsingamálum.
Stjórnin gaf út ritið Í krafti upplýsinga. Tillögur mennta- og
menningarmálaráðuneytis um menntun, menningu og upplýsingatækni, 19961999.

1990 – 1993

Skólanefnd Menntaskólans við Hamrahlíð. Kjörin af Borgarstjórn Reykjavíkur.

1988 – 1993

Stjórn Húsnæðismálastofnunar ríkisins. Kjörin af Alþingi.

1985

Sendinefnd Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum. Fulltrúi Íslands fyrir hönd Alþingis.

Félags- og stjórnmál
1990 –

Delta Kappa Gamma, alþjóðleg samtök kvenna í fræðslustörfum.

1999 – 2003

UNIFEM. Gjaldkeri og síðar varaformaður.

1984 – 1986

Ritari í stjórn Hins íslenska kennarafélags.

1982 – 1983

Formaður stjórnar Svæðisfélags Hins íslenska kennarafélags í Breiðholti.

1983

Tók þátt í að undirbúa og stofna Kvennalista. Gegndi þar ýmsum
trúnaðarstörfum.

1982

Tók þátt í að undirbúa og stofna Kvennaframboð. Gegndi þar ýmsum
trúnaðarstörfum.

1976 – 1977

Fulltrúi nemenda í deildarráði heimspekideildar Háskóla Íslands.

Seta í erlendum nefndum og samstarfsverkefnum
2005 – 2009

Baltnesk norræn tengslanefnd (BN8), á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar um
mennta- og vísindamál.

1993 – 2000

Arion, heyrir undir Socratesáætlun ESB. Markmiðið er að kynna fyrir
stjórnendum og stefnumótandi aðilum í menntamálum, menntakerfi ESB/EFTA
landanna með námsferðum til þátttökulandanna.

1995 – 1996

Óðinn, vefur kennara, skólastjórnenda, kennaraháskóla, vísindamanna og
stofnana á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar.

1992 – 1996

Eurydice. Evrópskur gagngrunnur með samanburðarhæfum upplýsingum um
skólamál í ESB og EFTA-löndum. Einnig gefur Eurydice út upplýsingarit um
skólamál.

1992 – 1994

Dataprogramgruppen. Samstarf á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar um
tölvur í skólastarfi.

Auk ofangreinds hef ég skrifað fjöldann allan af greinum og flutt fyrirlestra, bæði innan lands
og utan, um jafnréttismál, tölvumál, upplýsingatæknimál og innflytjendamál.

