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Framkvæmdastjórn skólamálaráðs KÍ
12. fundur þriðjudaginn 16. júní 2015, kl. 10:00
Haldinn í Vestra, Kennarahúsinu
Mætt: Aðalheiður Steingrímsdóttir (KÍ), Fjóla Þorvaldsdóttir (FL), Sigurður Sigurjónsson (FSL),
Ingileif Ástvaldsdóttir (SÍ), Anna María Gunnarsdóttir (FF), Guðbjörg Ragnarsdóttir (FG), Ingunn
Ósk Sturludóttir (FT) og Steinunn Inga Óttarsdóttir (FS) sem ritaði fundargerð.
Gestir fundarins undir fyrsta dagskrárlið voru fulltrúar fagfélaga list- og verkgreina í grunnskólum
og framhaldsskólum.
DAGSKRÁ:
1.
Framkvæmd samþykktar þings KÍ 2014 um list- og verkgreinar
2.
Fundargerð ellefta fundar framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ 21. maí 2015
3.
Skólamálaþing haust 2015
4.
Lokagerð úrvinnslu úr hópastarfi á ársfundi KÍ 2015 um „ímynd og orðræðu kennara“
5.
Fagráð um starfsþróun kennara
6.
Hvítbók
7.
Samstarf við háskóla
8.
Frá skólamálanefndum
9.
Fundir framkvæmdastjórnar á haustönn 2015
10. Önnur mál

Aðalheiður setti fundinn og bauð sérstaka gesti velkomna, sjá nafnalista í fylgiskjali með
fundargerðinni. Síðan var gengið til dagskrár.
1.

FRAMKVÆMD SAMÞYKKTAR ÞINGS KÍ 2014 UM EFLINGU LIST- OG
VERKGREINA 2014-2018
Aðalheiður lagði fram þingsamþykkt KÍ 2014 um list- og verkgreinar og minnisblað um
samræður fulltrúa þriggja faggreinafélaga list- og verkgreina í grunnskólum og framkvæmdastjórnar skólamálaráðs á fundi 21. maí 2015 um framkvæmd þingsamþykktar KÍ um list- og
verkgreinar og áherslupunkta frá framkvæmdastjórn skólamálaráðs. Þar benti framkvæmdastjórn á
að þingsamþykktin tæki til allra skólastiga og því mælt með að fulltrúar faggreinafélaga stofnuðu
fjögurra manna stýrihóp með einum fulltrúa frá hverju skólastigi sem hefði tengingu við
skólamálaráðið um starf að framkvæmd þingsamþykktarinnar og að stýrihópur hefði sér bakhóp
þvert á skólastigin á grundvelli tengslanets. Framkvæmdastjórn og fulltrúar faggreinafélaga þyrftu
einnig að komast að niðurstöðu um að hvaða list- og verkgreinum framkvæmd þingsamþykktarinnar ætti að beinast. Bent var á að þingsamþykktin um list- og verkgreinar væri sá
grunnur sem vinna þyrfti út frá. KÍ og aðildarfélög gætu gert margt í eigin krafti, KÍ, aðildarfélög
og faggreinafélög list- og verkgreina saman og faggreinafélögin fyrir eigið tilstilli. Það væri ekki á
valdi KÍ og aðildarfélaga að hafa hönd í bagga með hvernig skólar skipulegðu skólastarfið,
útfærðu námskrár, höguðu námsvali og tengslum skólastiga. KÍ og aðildarfélög gætu hins vegar
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hvatt skólana til að efla list- og verkgreinar með ýmsum hætti. Fulltrúar faggreinafélaganna voru
beðnir fyrir næsta fund að hugsa um tengslanet þvert á skólastigin til að vinna að
þingsamþykktinni, og að senda stutta lýsingu á því til framkvæmdastjórnar hvernig þeir sæju fyrir
sér að vinna að verkefninu. hvað, hvernig, hvenær, og með hverjum.
Þórdís Sævarsdóttur, fulltrúi tónmenntakennara, sagði að list- og verkgreinakennarar væru
ráðgefandi fagaðilar í sinni grein og vildu fá skýrari línur frá KÍ um eflingu list- og verkgreina og
væru meira en tilbúnir til góðs samstarfs, list- og verkgreinakennara gætu verið ráðgefandi og
hjálpað varðandi samstarf við KÍ. Hún nefndi m.a. nauðsynlega viðhorfsbreytingu til fræði- og
fagmennsku í list- og verkgreinum sem þyrfti að verða til að efla greinarnar og auka virðingu fyrir
greinunum og kennurunum. Hún benti á að skólastjórnendur hefðu gríðarleg áhrif á list- og
verkgreinakennslu, m.a. varðandi rekstrarform og kostnað, sem þarf að gera sér grein fyrir. Hún
nefndi að fara þyrfti þess á leit við menntamálaráðuneytið að koma upp fulltrúa í ráðneytinu í listog verkgreinum en það kemur fram í þingsamþykktinni. Hún sagði frá fundi sem var eitt sinn
haldinn með Menntavísindasviði HÍ um menntun list- og verkgreinakennara en faglegur þáttur í
list- og verkgreinahluta kennaranáms hefur dregist saman með ári hverju. Tímabært væri að taka
aftur upp þráðinn í þessu efni. Þá nefndi Þórdís m.a. úttektir og skýrslur sem hafa verið gerðar á
list- og verkgreinum eins og úttekt Ann Bamford, rannsókn á starfsháttum í grunnskólum og
rannsóknarstofur og geta stutt við framtíðarsýn um list- og verkgreinar. Búið væri að staðfæra
framkvæmdaáætlun (Seoul Agenda) fyrir vegvísi Unesco um skapandi greinar á 21. öld en það
var stórt verkefni sem vert væri að byggja á í sameiginlegri stefnumótun og að hægt væri að vinna
meira í því.
Eftirfarandi atriði komu fram í samræðum:
Framkvæmdastjórn skólamálaráðs, hvað skólamálaráð KÍ gæti lagt af mörkum:

Í endurskoðun skólastefnu KÍ fyrir næsta þing 2018 þarf að vera myndarlegur kafli um
list- og verkgreinar.


KÍ gæti verið með einn til tvo fundi á ári fyrir list- og verkgreinakennara, til að búa til
tengslanet og ræða sameiginleg mál, skapað samstarfsvettvang fyrir umræðu og
tengslamyndun.



Skólamálaráð gæti vísað málum til skólamálanefnda aðildarfélaga og þær unnið áfram
að þeim, t.d. símenntunarmálum.



Skólamálaráð væri núna að vinna með ímynd kennara og þar með virðingu fyrir
starfinu og þemað list- og verkgreinar gæti fengið sess á alþjóðadegi kennara 5.
október 2016 að lokinni vandaðri undirbúningsvinnu sem fælist í þjappa hópnum
saman og virkja skóla.



Sumt á ekki heima hjá KÍ, verkefni fyrir stýrihóp list- og verkgreina gæti verið að búa
til torg á Menntamiðju (menntamidja.is) sem er einmitt sá samstarfsvettvangur sem
hentar fyrir vinnu af þessum toga, á slíku torgi gæti farið fram endurmenntun og
faggreinafélög list- og verkgreina virkjað sig þar inn. Fram kom að slíkt torg væri að
fæðast á leikskólastiginu og bent var á að Rannsóknarstofa um skapandi skólastarf og
Listaháskólinn væru með góð tilboð um endurmenntun fyrir list- og verkgreinakennara (bæði námskeið og meistaranámseiningar).



Hvatt var til að stýrihópur list- og verkgreina yrði stofnaður hið snarasta.
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Félögin á leikskólastiginu í KÍ gætu rætt um hvernig væri hægt að opna dyr fyrir listog verkgreinakennara í leikskólann en eins og staðan er núna eru þeir á
leiðbeinendalaunum.



Fulltrúar voru hvattir til að nota facebooksíðu fyrir list- og verkgreinakennara sem er í
notkun eða stofna aðra.



Lagt var til að hver fulltrúi setti á blað lista yfir mál sem faggreinafélögin hafa unnið
að og mál sem þau stefna á að gera og varðandi tengslamyndun/net, til að finna
snertifleti og sameiginleg mál og sendi til framkvæmdastjórnar.

Fulltrúar faggreinafélaga list- og verkgreina:

Ólafur Guðmundsson, leiklistarkennari, sagði að samstarf væri nauðsynlegt og benti á
Samtök list- og hönnunargreinakennara sem væri með gott tengslanet. Fullt væri að
gerast í baklandinu og fleiri litlar vinnueiningar gætu orðið flókið mál og ruglingslegt
væri að eiga samstarf við 30 faggreinafélög.


Guðrún V. Ásgeirsdóttir, formaður Íþróttakennarafélags Íslands fagnaði þessum fundi
og allri tengslamyndun og taldi að mörg hagsmunamál væru sameiginleg.
Skólastjórnendur væru stór þáttur í þessu öllu og hefðu gríðarlega mikil áhrif, meiri en
menn gerðu sér grein fyrir. Virðingu fyrir starfinu þyrfti að auka með öllum tiltækum
ráðum. Hún benti á að í sumum framhaldsskólum væri ekki haldið uppi lögbundinni
íþróttakennslu og það væri baráttumál fyrir okkur.



Kristín Garðarsdóttir, fulltrúi frá Félagi textílkennara, sagði frá módeli í Lundarskóla á
Akureyri þar sem list- og verkgreinakennsla er með nýju sniði og minnti á að hugsa
þurfi í lausnum.

Ákveðið var að hittast aftur eftir sumarleyfi og fulltrúar faggreinafélaga list- og verkgreina væru
þá búnir að senda upplýsingar til framkvæmdastjórnar um mál sem þau hafa unnið að og ætla að
vinna að og einnig varðandi tengslamyndun/net. Framkvæmdastjórn sendir minnisblað um þennan
fund til fulltrúa, og einnig var ákveðið að senda það til annarra formanna faggreinafélaga er málið
varðar.
Gestir fóru af fundi kl. 11:00 og var þeim þakkað fyrir samræðurnar.
Eftir fundinn ræddi framkvæmdastjórn áfram um frekari framkvæmdir. Anna María stakk upp á
að halda veglegan og fjölmennan tveggja tíma fræðslufund með faggreinafélögum list- og
verkgreina strax í haust og að þær væri kynnt hvað væri í gangi hjá KÍ og hjá félögunum.
Fundurinn væri samræðuvettvangur fyrir sameiginleg mál og einnig væri hægt að bjóða fulltrúum
rannsóknarstofa og Menntamiðju. Samþykkt var að koma þessum fundi á og að hafa hann sem
fræðslufund skólamálaráðs á haustönn 2015. Framkvæmdastjórn telur að verkefni KÍ sé að efla
sameiginlegan skilning og samstöðu og fjalla um samstarfsvettvang eins og Menntamiðju og
samfélagsmiðla og hjálpa verkefninu þannig af stað. Ljóst er að tengslin þarf að rækta, ekki er nóg
að stofna til þeirra. Nú þegar er gott samstarf á öllum skólastigum við list- og verkgreinakennara.
Framkvæmdastjórn ákvað að vísa málum sem varða framkvæmd þingsamþykktar um list- og
verkgreinar til skólamálanefnda og mun hafa samband við háskóla og menntamálaráðuneyti vegna
þingsamþykktarinnar. Framkvæmd þingsamþykktarinnar verður rædd aftur í framkvæmdastjórn í
haust þegar skólamálanefndir aðildarfélaga hafa farið yfir verkefnið.
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2.

FUNDARGERÐ ELLEFTA FUNDAR FRAMKVÆMDASTJÓRNAR
SKÓLAMÁLARÁÐS KÍ 21. MAÍ 2015
Fundargerðin var borin upp og samþykkt.
3.
SKÓLAMÁLAÞING HAUSTIÐ 2015
Framundan er forystufræðsla KÍ á Akureyri og Reykjavík miðvikudagana 14. og 21. október en
tilgangur hennar er að auka þátttöku forystusveitar KÍ og aðildarfélaga í félagsstarfi KÍ, ábyrgð á
framkvæmd stefnumála og stéttarvitund. Forystufræðslan er eitt af forgangsverkefnum
fræðslunefndar KÍ 2015-2015 og voru verkefnin samþykkt á stjórnarfundi KÍ fyrir skömmu.
Komin eru drög að dagskrá sem gera ráð fyrir opnum fundi um skólamál eftir hádegi í samstarfi
fræðslunefndar og skólamálaráðs. Aðalheiður lagði fram hugmynd að fundarefni skólamálafundarins og að leitað yrði til dr. Atla Harðarsonar MVS/HÍ um að vera með erindi og sköpuðust
góðar umræður um áherslur.
Ákveðið að fundarefnið verði gagnrýnin skoðun á stefnumörkun síðustu 10 ára í menntamálum og
menntapólitík og stefnumörkun í hvítbók og eftirfylgni með stefnumörkun síðustu 10 ára, hvernig
gengið hafi að framfylgja henni. Hvað má segja um verklagið við hvítbók? Er hvítbók
stefnumörkun um að þjóna nemendum og samfélaginu? Hvers konar framtíðarsýn í menntamálum
kemur fram í hvítbók? Í Lýðmenntun voru þarfir þjóðarinnar kortlagðar í menntamálum,
framtíðarsýn og áætlanir lagðar. Hvert er samhengið í menntamálum frá Lýðmenntun Guðmundar
Finnbogasonar til hvítbókar menntamálaráðherra og framtíðarsýnar um menntun 2020? Hvar er
KÍ í því samhengi, menntun kennara og kennarastarfið? Hvernig á KÍ að staðsetja sig inn í það allt
saman? Hvaða þarfir hefur nemandinn? Fer nemendum fram? Eru kennarar í takt við tímann?
Hvaða þarfir hefur atvinnulífið og samfélagið? Leitað verður til dr. Atla Harðarsonar um að vera
með erindi á fundunum, Henrý Alexander Henrýsson HÍ er til vara en hann hefur fjallað
skynsamlega um hæfnihugtakið. Rætt um að KÍ þurfi einnig að vera með innlegg á fundinum og
að hugsa þurfi fyrir umræðuhópum og spurningum fyrir hópa.
4.
Lokagerð úrvinnslu úr hópastarfi á ársfundi KÍ
Úrvinnsluskjalið var lagt fram á formannafundi KÍ fyrir skömmu og þá ákveðið að byrja á að
hlaða undir alþjóðadag kennara 5. október í haust og að stofna nefnd í því skyni sem í eru
Aðalheiður, Sesselja, Hafdís, Aðalbjörn og Arndís til að undirbúa áherslur. Einnig að skjalið færi
til umræðu í skólamálaráði, fræðslunefnd og stjórnum aðildarfélaga. Aðalheiður bað fulltrúa í
framkvæmdastjórn að taka skjalið fyrir sínu baklandi og að koma með umræðupunkta um efni
þess inn í framkvæmdastjórn í haust og einnig að taka til umræðu hvað hægt sé að gera 5. október
í haust til að vekja athygli á kennarastarfinu og KÍ út á við og inn á við.
Lagt var til að fá félagsmenn til að taka myndir úr skólastarfinu og miðla þeim á samfélagsmiðlum
þennan dag og merkja #5oktober, og að gera sambærilegt við #thankateacher þar sem
almenningur þakkar góðum kennurum. Einnig var rætt um „job shadowing“ milli skólastiga hér á
landi. Úrvinnsluskjalið inniheldur ágæt markmið og umræðuefni fyrir t.d. stjórn KÍ, stjórnir
aðildarfélaganna og skólamálanefndir en það er ekki eitthvað til að gleypa hrátt eða birta
opinberlega. Margt í úrvinnsluskjalinu er komið af stað og búið að ákveða að fara í, og sumt í því
á misjafnlega við skólastigin.
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Mjög gott starf er unnið í útgáfuráði KÍ, efni Skólavörðunnar er dreift og miðlað á skemmtilegan
hátt og það styrkir og eflir ímyndina. Inntakið ætti að vera að við viljum gott fólk til starfa í
skólum landsins og að áherslan sé á nemendur og nám þeirra en hvergi í skjalinu er minnst á það.
Í stað hugmyndarinnar um kennara ársins ætti að vekja athygli á áhugaverðum verkefnum sem
verið er að vinna að í skólunum og góðu starfi þeirra. Halda þarf á lofti grunngildum kennarastarfsins og fagvitund og fagmennsku. Almennt er ánægja og virðing í garð kennara. Skólamálaráð þarf að afmarka þær áherslur sem það vill fara með úr skjalinu inn í stjórn KÍ. Á næsta fundi
framkvæmdastjórnar verður farið betur í þetta eftir umræður í skólamálanefndum.
Loks var rætt um nýleg greinaskrif Ragnars Þórs Péturssonar og svar útgáfu- og kynningarfulltrúa
KÍ. Það er besta mál að umræða eigi sér stað en hugsa þarf um hvernig orðum er hagað.
5.
FAGRÁÐ
Aðalheiður lagði fram helstu atriði í svörum aðila fagráðs um hlutverk, ábyrgð og skyldur á
símenntun og starfsþróun kennara og skólastjórnenda en fulltrúar menntamálaráðuneytis eiga eftir
að svara, HA og LHÍ. Fagráðið verði með opinn fund 31. ágúst nk. um hlutverk, ábyrgð og
skyldur. Skólamálaráðið verður boðað og einnig verður stjórnum aðildarfélaga boðið að sækja
fundinn. Skólamálaráðið þarf fyrir fundinn að kryfja svör aðila fagráðs um hlutverk, ábyrgð og
skyldur til að greina sameiginlega fleti í svörum og hvar bil er á milli aðila, og einnig þarf
skólamálaráðið að fara í vinnu við að afmarka þau atriði sem leggja eigi megináherslu á að ná
fram í stefnumótunarvinnu fagráðsins. Aðalheiður bað fulltrúa í framkvæmdastjórn að ræða þetta
tvennt í sínu baklandi, helst fyrir 31. ágúst, ef hægt væri.
6.
HVÍTBÓK
Fundur var haldinn 2. júní sl. í ráðgjafahópi menntamálaráðherra um hvítbókaraðgerðaáætlanir
um læsi, starfsnám og námstíma. Aðalheiður lagði fram minnispunkta formanns KÍ frá fundinum
en hann er fulltrúi KÍ í hópnum. Ekki var neitt ákveðið á fundinum um frekara framhald á þessari
vinnu í samstarfi við þá aðila sem hann sátu eða birtingu aðgerðaáætlana. Fram komu áhyggjur
fulltrúa leikskólastigsins í framkvæmdastjórn um að hætta gæti verið á því að áherslur á lestur í
leikskóla ýtti til hliðar leiknum sem meginnálgun í starfi leikskólans. Aðalheiður greindi frá að
stjórn KÍ hefði ákveðið tvenns konar stöðumat á hvítbók á síðasta stjórnarfundi KÍ, annars vegar
menntapólitískt mat þegar ljóst yrði með framkvæmdir á aðgerðaáætlunum og hins vegar
árangursmat. Skólamálaráðinu var falið að útbúa árangursmat og menntapólitískt mat þegar það
væri tímabært. Aðalheiður skilaði þökkum frá stjórn KÍ til skólamálaráðs fyrir góða vinnu við
hvítbókina.
7.
SAMSTARF VIÐ HÁSKÓLA
Aðalheiður sagði frá fundi KÍ og HA sem haldinn var 8. júní sl. um stofnun samstarfsnefndar KÍ
og HA um kennaramenntun og kennarastarfið, ákveðið var að stofna nefndina og útbúa
stofnsamþykkt í tengslum við það, rætt var um að halda tvo fundi á misseri. Næsti fundur í
samstarfsnefnd KÍ og MVS/HÍ verður 16. september nk. og stefnir nefndin að því að halda opinn
fund í samstarfi við HÍ og HA 4. nóvember í haust um vettvangsnám á skólastigunum.
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8.
FRÁ SKÓLAMÁLANEFNDUM
Þessum lið var frestað en Ingunn Ósk sagði frá því helsta sem er í gangi hjá FT. Aðaláherslan er á
baráttu fyrir tónlistarnámi og -kennslu í landinu sem stefnt er í hættu út af sameiningaráformum
menntamálaráðsherra. Steinunn Inga sagði frá uppsögnum í TS, einnig kom fram hjá henni að hún
víki nú úr skólamálaráðinu þar sem hún er að fara í námsleyfi á næsta skólaári. Í hennar stað í
skólamálaráðinu kemur Alma Oddgeirsdóttir, sviðstjóri við Menntaskólann á Akureyri og í
fagráðinu kemur í hennar stað, Sigríður Huld Jónsdóttir aðstoðarskólameistari í VMA. Framkvæmdastjórn þakkaði Steinunni Ingu fyrir ánægjulegt samstarf og óskaði henni velfarnaðar.
9.
FUNDIR FRAMKVÆMDASTJÓRNAR Á HAUSTÖNN 2015
Ákveðið að fyrsti fundur haustannar í framkvæmdastjórn verði miðvikudaginn 26. ágúst kl 12:0015:00.
10.

ÖNNUR MÁL
a.
Aðalheiður sagði að stöðumat skólamálaráðs á innleiðingu laga og aðalnámskráa leik-,
grunn- og framhaldsskóla væri langt komið, verið væri að lesa yfir textann og verði hann
sendur fljótlega til fulltrúa í framkvæmdastjórn til lokaskoðunar.
b.
Ingileif greindi frá bréfi FG og SÍ 18. maí sl. til menntamálaráðherra, innanríkisráðherra, Sambands íslenskra sveitarfélaga og formanns allsherjar - og menntamálanefndar
alþingis vegna málefna Endurmenntunarsjóðs grunnskóla en sjóðnum hefur ekki verið
tryggt fjármagn til símenntunar og starfsþróunar kennara og skólastjórnenda í grunnskólum
fyrir skólaárið 2015-2016. Í bréfinu krefjast félögin þess að sjóðnum verði hið fyrsta tryggt
fjármagn. Einnig greindi Ingileif frá bréfi SÍ til menntamálaráðuneytis með afriti til ráðherra
vegna bréfs ráðuneytisins 25. nóvember 2014 til sveitarfélaga um styrk vegna námsupplýsingakerfis. Í bréfinu óskar SÍ eftir svörum ráðuneytis við spurningum um samninga
sveitarfélaga/grunnskóla við hugbúnaðarhús um kerfislausnir, kostnað við hugbúnaðarkerfi,
aðkomu Mentors að verkefninu og um miðlun námsmatsgagna til Námsmatsstofnunar. Í
svarbréfi ráðuneytis dags. 4. júní sl. segir að horfið hafi verið frá því að gera samning við
Mentor um gerð námsupplýsingakerfis, og ákveðið að verja til verkefnisins, styrk að
upphæð þrjátíu milljónir króna sem yrði úthlutað til sveitarfélaga á grundvelli nemendafjölda hvers skóla. Ekki sé tryggt að þessi stuðningur standi alfarið undir kostnaði við
uppfærslu námsupplýsingakerfisins þar sem útfærsla á tölvukerfi til að fullnægja kröfunum
geti verið margvísleg og kostnaður mismunandi. Það sé alfarið á hendi sveitarfélaga og
einstakra skóla að taka ákvörðun um hvaða námsupplýsingakerfi sé valið. Einnig kom fram
að Námsmatsstofnun hafi verið falið að bæta miðlun niðurstaðna samræmdra prófa.
c.
Anna María sagði frá endurmenntunartilboði sem SEF býður verkmenntakennurum í
framhaldsskólum í samstarfi við HÍ og HR næsta vetur. Undirbúningur hafi gengið mjög
vel. Sautján kennarar hefji námið í haust, SEF greiði skólagjöldin að hluta og einnig geti
þátttakendur sótt um styrki til Vísindasjóðs framhaldsskólans fyrir loknar námseiningar.
Mikill samstarfsvilji hafi komið fram hjá HR við að búa til námstilboð.

Aðalheiður þakkaði framkvæmdastjórn fyrir gott og gagnlegt samstarf í vetur og óskaði fulltrúum
ánægjulegs sumarleyfis.
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Skólamálaráð KÍ - 12. fundur 16. júní 2015

Fleira var ekki gert og fundi slitið kl. 13:00.
Steinunn Inga Óttarsdóttir ritaði fundargerð.

FYLGISKJAL
Fulltrúar faggreinafélaga list- og verkgreina á fundi 16. júní 2015:
1.
Greta S. Guðmundsdóttir, myndmenntakennari, Fellaskóla Reykjavík,
gretasg21@gmail.com, í stjórn Félags íslenskra myndlistarkennara.
2.

Þórdís Sævarsdóttir, tónmenntakennari, Álfhólsskóla Kópavogi thordis2@kopavogur.is,
Tónmenntakennarafélagi Íslands.

3.

Einar Hilmarsson, smíðakennari, Hlíðaskóla ekh@hlidaskoli.is, formaður Félags íslenskra
smíðakennara.

4.

Ólafur Guðmundsson, leiklistarkennari, MH, oli@mh.is, í stjórn FLISS (Félag um leiklist í
skólastarfi og formaður SLHF (Samtök list og hönnunarkennara á framhaldsstigi).

5.

Guðrún V. Ásgeirsdóttir, grunnskóla- og íþróttakennari, Hörðuvallaskóla Kópavogi,
gva1@hi.is, formaður IHFÍ (Íþróttakennarafélags Íslands) og formaður NIS, íþróttafræðinga
á Norðurlöndunum.

6.

Arndís Jónasdóttir, heimilisfræðikennari í Hamraskóla Reykjavík,
arndis.jonasdottir@reykjavik.is.

7.

Þóra Jakobína Hrafnsdóttir, kennari í Hús-Fold skólum,
thora.jakobina.hrafnsdottir@reykjavik.is, formaður Hússtjórnar- og heimilisfræðakennara.

8.

Vilborg Sverrisdóttir, danskennari Hraunvallaskóla Hafnarfirði, gobba61@gmail.com,
Danskennarasambandi Íslands.

9.

Kristín Garðarsdóttir, textílkennari, Víðistaðaskóla Hafnarfirði, kristing@vidistadaskoli.is,
formaður Félags textílkennara.
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