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Framkvæmdastjórn skólamálaráðs KÍ
11. fundur fimmtudaginn 21. maí 2015, kl. 9:30-12:15
Haldinn í Kennarahúsinu
Mætt: Aðalheiður Steingrímsdóttir (KÍ), Anna María Gunnarsdóttir (FF), Ingileif Ástvaldsdóttir
(SÍ), Sigurður Sigurjónsson (FSL), Fjóla Þorrvaldsdóttir (FL). Forföll: Guðbjörg Ragnarsdóttir
(FG), Steinunn Inga Óttarsdóttir (FS) og Ingunn Ósk Sturludóttir (FT).
DAGSKRÁ:
1.
Fundargerð tíunda fundar framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ 16. apríl 2015
2.
Starfsáætlun skólamálaráðs:
a.
Ársfundur KÍ 2015/“ímynd og orðræða kennara“
b.
Skólamálaþing KÍ
c.
Verk- og listgreinar
d.
Faggreinafélög/faghópar kennara
3.
Fagráð um símenntun og starfsþróun
4.
Mat á stöðu innleiðingar laga og námskráa, fjárframlög til sjóða
5.
Samstarf KÍ og HA
6.
Frá skólamálanefndum
7.
Önnur mál:

Fundur framkvæmdastjórnar fyrir sumarleyfi

Aðalheiður setti fundinn og gengið var til dagskrár.
1.

FUNDARGERÐ TÍUNDA FUNDAR FRAMKVÆMDASTJÓRNAR
SKÓLAMÁLARÁÐS KÍ 16. APRÍL 2015
Fundargerðin var samþykkt óbreytt. Bókað var undir þessum lið að nýr fulltrúi FT í framkvæmdastjórn skólamálaráðs KÍ er Ingunn Ósk Sturludóttir, tónlistarkennari við Tónlistarskóla
Ísafjarðar.
2.

STARFSÁÆTLUN SKÓLAMÁLARÁÐS:
a.
Ársfundur KÍ 2015/“ímynd og orðræða kennara“
Aðalheiður lagði fram drög að úrvinnslu Capacent úr hópastarfi á ársfundi KÍ 2015 um
ímyndarmál KÍ og kennarastéttarinnar sem kynnt voru nýlega á fundi með KÍ og Gunnari
Steini Pálssyni. Capacent var falið að fullvinna skjalið og það verður síðan lagt fyrir stjórn
KÍ sem telur ákvörðun um framhaldið. Á fundinum var rætt um að ímyndarvinna þyrfti að
vera langtímaverkefni og að hefja mætti hana með því að leggja áherslu á Dag kennarans 5.
október (alþjóðadagur kennara). Framkvæmdastjórn leist vel á að byrja á Degi kennarans
og að láta annað koma á eftir.
b.
Skólamálaþing KÍ
Umræður fóru fram um skólamálaþing KÍ sem framkvæmdastjórn hefur orðið tíðrætt um.
Ákveðið að leggja til við stjórn KÍ að sameina menntapólitískan hluta forystufræðslu KÍ í
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október næsta haust sem fræðslunefnd er að skipuleggja og skólamálaþing og að hafa opinn
fund eftir hádegi í forystufræðslunni um menntapólitík og skólamál.
c.
Verk og listgreinar
Þórdís Sævarsdóttir fyrir hönd formanna fagfélaga list- og verkgreina í grunnskólum,
óskaði eftir því 30. apríl sl. að eiga fund með framkvæmdastjórn skólamálaráðs KÍ um
stöðu list- og verkgreina í skólakerfinu, eflingu þeirra og stöðu list- og verkgreinakennara,
og um möguleika á að ná þeim markmiðum sem eru í samþykkt þings KÍ 2014 um eflingu
list- og verkgreina í skólakerfinu. Mætt voru á fundinn í þessum tilgangi: Engilbert Imsland
Félagi íslenskra smíðakennara, Greta S. Guðmundsdóttir og Elín María Thayer Félagi
íslenskra myndlistarkennara, og Þórdís Sævarsdóttir Tónmenntakennarafélagi Íslands.
Aðalheiður bauð gesti velkomna og kynnti skipulag og starf skólamálaráðs KÍ og
framkvæmdastjórnar, og lagði fram samþykkt þings KÍ 2014 um eflingu list- og verkgreina
í skólakerfinu og starfsáætlun skólamálráðs 2014-2018. Aðalheiður gaf síðan orðið til
gestanna og spurði hvaða hugmyndir þau hefðu um framkvæmd þingsamþykktarinnar.
Þórdís þakkaði fyrir áhuga framkvæmdastjórnar á málinu, og sagði frumkvæðið koma frá
félagsmönnum FG í verk- og listgreinakennslu. Þórdís benti á nokkur mikilvæg
grunnstefnuskjöl um list- og verkgreinakennslu í skólakerfinu, vegvísi UNESCO fyrir
listfræðslu 2006, úttekt Ann Bamford 2009 fyrir menntamálaráðuneytið um list- og
menningarfræðslu á Íslandi og framkvæmdaáætlun UNESCO á vegvísi um listfræðslu sem
samþykkt var á Seoul ráðstefnunni 2010 sem skólamálanefnd FG staðfærði. Ráðstefna KÍ
um verk- og listgreinar hleypti af stað umræðum um að halda þyrfti áfram að vekja athygli
á verk- og listgreinum í skólakerfinu.
Gestir ræddu um námsval í grunnskólum í verk- og listgreinum, til væri úttekt hjá
ráðuneytinu um val nemenda á unglingastigi sem vert væri að skoða, aðstaða til
listgreinanáms er mismunandi eftir landshlutum, viðhorf skólastjórnenda hafi mikil áhrif á
skipulag verk- og listgreina innan skólans samkvæmt M.Ed. ritgerð Karenar Maríu
Jónsdóttur (2014). Í grunnskólanum virðist sem lotukerfið sé listgreinunum til trafala, en
ekki sú lausn sem það átti að vera. Þetta snúist um skipulag og viðhorf til list- og verkgreina
innan skóla. Skólastefna KÍ þurfi að vera lýsandi fyrir skólastarfið í heild, hver kennari geti
ekki dregið lestina. Í samþykkt þings KÍ 2014 komi fram að skólamálaráð KÍ leggi stefnu í
verk- og listgreinum. Skoða þurfi kennaramenntun út frá verk- og listgreinum, nýliðun í
starfi, símenntun verk- og listgreinakennara og aðgengi þeirra að símenntun. Athuga þurfi
hvort rannsóknarstofur háskóla vilji vera þátttakendur í vinnu að því að efla list- og
verkgreinar.
Aðalheiður sagði frá fagráði um starfsþróun kennara, og heimasíðu fagráðsins
starfsthrounkennara.is. Anna María sagði frá SEF og fyrirkomulagi starfsþróunar kennara í
framhaldsskólum. Umræður fóru fram um aðstæður nemenda á unglingsstigi grunnskóla til
að stunda nám í framhaldsskólaáföngum á meðan þeir eru í grunnskóla, tengslanet list- og
verkgreina þvert á skólastigin og að hvaða verk- og listgreinum á skólastigunum
framkvæmd samþykktar þings KÍ 2014 um eflingu verk- og listgreina beindist að.
Aðalheiður dró saman umræður:
a.
Tengslanet verk- og listgreina þvert á skólastigin.
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b.
c.
d.
e.

Grunnstefnuskjöl um listgreinar og ráðstefna KÍ um list- og verkgreinar.
Skipulag og starf skóla: námsval, viðhorf og aðstæður.
Kennaramenntun, sérhæfing í list- og verkgreinum, samvinna háskóla sem
mennta kennara, nýliðun kennara í list- og verkgreinum.
Símenntun og starfsþróun verk- og listgreinakennara, aðgengi og framboð.

Aðalheiður sagði marga umræðupunkta tengjast samþykkt þings KÍ 2014 um verk- og
listgreinar:
a.
Stefna KÍ um eflingu list- og verkgreina.
b.
Hvetja skólastjórnendur og kennara til að veita verk- og listgreinum sérstaka
athygli.
c.
Símenntun verk- og listgreinakennara.
d.
Kennaramenntun og list- og verkgreinar.
e.
Þáttur menntamálaráðuneytis í að efla list- og verkgreinar.
Ákveðið að halda áfram samræðu um framkvæmd þingsamþykktarinnar á næsta fundi
framkvæmdastjórnar og voru gestir beðnir að hugsa um eftirfarandi fyrir hann:
a.
Tengslanet þvert á skólastigin til að vinna að verkefninu.
b.
Hugmyndir um hvernig þau sjái fyrir sér hvernig hægt er að vinna að
verkefninu.
Gestum var þakkað fyrir samræðurnar og þau fóru af fundi.
Framkvæmdastjórn ákvað að senda gestum punkta úr umræðum fundarins og biðja þá um
greinargerð fyrir næsta fund um það hvernig þeir sjái fyrir sér að vinna að þingsamþykktinni. Einnig var rætt um að leita til fulltrúa FG, SÍ, FL, FSL í samráðsnefnd
leikskóla og grunnskóla með menntamálaráðuneyti og fleiri aðilum um að taka upp á fundi
í nefndinni þátt menntamálaráðuneytis í að efla verk- og listgreinar samkvæmt
þingsamþykkt KÍ.
d.
Faggreinafélög/faghópar kennara
Ákveðið að setja á dagskrá framkvæmdastjórnar í haust eftirfarandi atriði í starfsáætlun
skólamálaráðs: „Skilgreina hlutverk skólamálaráðs gagnvart fagfélögum kennara og efna til
funda með formönnum þeirra um samstarf og samstarfsverkefni.“
3.
FAGRÁÐ UM SÍMENNTUN OG STARFSÞRÓUN
Aðalheiður sagði frá því helsta sem er að gerast í starfi fagráðsins. Vinnuhópur á vegum fagráðs
um TALIS rannsókn OECD á viðhorfum kennara og skólastjórnenda á unglingastigi grunnskóla
og framhaldsskólum til starfsaðstæðna sinna er að störfum við að kryfja þessa rannsókn út frá
þörfum kennara og skólastjórnenda fyrir símenntun og starfsþróun. Stofnsettir voru rýnihópar
kennara og skólastjórnenda á báðum skólastigum til að rýna í niðurstöður TALIS með Ragnari
Ólafssyni í Námsmatsstofnun og aðstoðar í þessari vinnu er kennaranemi í mastersnámi. Þar sem
TALIS rannsókn er ekki til fyrir leikskóla og tónlistarskóla þarf að draga saman önnur gögn um
starfsþróun kennara og skólastjórnenda í leikskólum og tónlistarskólum og er unnið að því til að
undirbúa rýnihópastarf í haust með kennurum og skólastjórendum í leikskólum og tónlistarskólum. Vinnuhópur um TALIS mun skila greinargerð í haust sem er innlegg í stefnumótunarvinnu fagráðsins. Næsti fundur fagráðs er 9. júní nk. og þá verður rætt um svör aðila fagráðs um
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hlutverk, ábyrgð og skyldur á símenntun og starfsþróun kennara og opinn fund fagráðsins um það
efni, en hann verður 31. ágúst nk. Dagskrárdrögin gera ráð fyrir að hver aðili geri grein fyrir
sínum svörum um efnið og svo verður hópastarf um spurningar sem byggja á svörum aðila.
Framkvæmdastjórn leggur áherslu á að spurningar liggi fyrir tímanlega fyrir fundinn. Aðalheiður
dreifði svörum sem nú eru komin frá KÍ, fulltrúa Samtaka tónlistarskólastjóra, Sambandi
íslenskra sveitarfélaga og Menntavísindasviði HÍ. Eftir eru að koma svör frá menntamálaráðuneyti, LHÍ og HA. Nokkrar umræður urðu um einstök atriði í svörunum sem nú liggja fyrir.
Ákveðið að framkvæmdastjórn fari vel yfir svörin og rýni í hvar aðilar eru sammála og hvar þá
greinir á og að tekið verði saman minnisblað um helstu efnisatriði.
4.

MAT Á STÖÐU INNLEIÐINGAR LAGA OG NÁMSKRÁA, FJÁRFRAMLÖG TIL
SJÓÐA
Farið yfir drög að stöðumati framkvæmdastjórnar út frá ábendingum sem höfðu borist og það
lagfært sem þurfti og rætt um upplýsingar sem þurfi að afla til ljúka við stöðumatið. Umræður
fóru fram um notkun á upplýsingunum í stöðumatinu og þetta ákveðið:
a.
Birta efnið á heimasíðu KÍ.
b.
Senda efnið til menntamálaráðuneytis og Sambands íslenskra sveitarfélaga.
c.
Fulltrúar í framkvæmdastjórn skrifi greinar út frá sínu skólastigi og formaður skrifar
yfirlitsgrein.
d.
Taka efnið fyrir á skólamálaþingi í haust.
e.
Senda bréf til menntamálaráðherra um að auka framlög til Sprotasjóðs og
Þróunarsjóðs námsgagna og til Sambands íslenskra sveitarfélaga um að auka framlög
til Námsgagnasjóðs.
5.
SAMSTARF KÍ OG HA
Formaður framkvæmdastjórnar hefur óskað eftir við Kennaradeild HA um að KÍ og HA stofni
með sér samstarfsnefnd um málefni kennaramenntunar og kennarastarfsins og er HA fylgjandi
því. Ákveðið var að í samstarfsnefnd KÍ og HA verði sömu fulltrúar KÍ og eru í samstarfsnefnd
KÍ og MVS/HÍ. KÍ og HA munu halda einn fund fyrir sumarleyfi til að undirbúa nefndina.
6.
FRÁ SKÓLAMÁLANEFNDUM
Skólamálanefnd SÍ er að huga að starfsþróun skólastjóra í haust og næsta skólaár. Verið er að
undirbúa árlega námsstefnu sem verður í haust í Reykjanesbæ með fyrirlestrum og málstofum.
Erlendur fyrirlesari verður Vivian Robinson frá Nýja Sjálandi og fjallar um nemendamiðaða
forystu. FSL var með ráðstefnu í apríl sl. með fyrirlestrum og menntabúðum sem tókst mjög vel,
þar kynntu félagsmenn rannsóknarverkefni sín á sviði stjórnunar í leikskólum. FSL hefur ákveðið
að nýta 0,1% sjóðinn í ráðstefnuhald. FL er að vinna að starfsþróun leikskólakennara næsta
skólaár og treysta tengsl við EHÍ, háskólann á Bifröst og MVS/HÍ í þessu skyni. Stóri leikskóladagurinn í Reykjavík verður 29. maí nk. og er verið að undirbúa hann. Einnig er félagið að
undirbúa morgunverðarfund í október í haust um karla í yngribarnakennslu og ráðstefnu um
málefnið í febrúar á næsta ári, svæðadeildir FL vinna að sama þema og áform uppi um að fara í
samstarf við hin skólastigin. Faghópar leikskólakennara hafa unnið mikið starf í vetur og ætlar FL
að senda þeim hvatningarorð og þakkarbréf fyrir það.
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7.

ÖNNUR MÁL
a.
Ákveðið að hafa fund hjá framkvæmdastjórn fyrir sumarleyfi og verður hann
þriðjudaginn 16. júní kl. 10:00. Á þeim fundi verða settir niður fastir fundir
framkvæmdastjórnar á haustönn 2015.
b.
Umræða um sameiningu framhaldsskóla á landsbyggðinni. Framkvæmdastjórn hvetur
stjórn KÍ til að álykta um samstarfsleysi menntamálaráðuneytis í þessu sambandi.

Ekki fleira rætt og fundi slitið kl. 12:15.
Fjóla Þorvaldsdóttir ritaði fundargerð.
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