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Framkvæmdastjórn skólamálaráðs KÍ
13. fundur miðvikudaginn 26. ágúst 2015, kl. 14:00-17:00
Haldinn í Vestra Kennarahúsi
Mætt: Aðalheiður Steingrímsdóttir (KÍ), Anna María Gunnarsdóttir (FF), Fjóla Þorvaldsdóttir
(FL), Guðbjörg Ragnarsdóttir (FG), Ingileif Ástvaldsdóttir (SÍ), Sigurður Sigurjónsson (FSL).
Forföll boðuðu: Alma Oddgeirsdóttir (FS), Ingunn Ósk Sturludóttir (FT).
DAGSKRÁ:
1.
Fundargerð tólfta fundar framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ 22. júní 2015
2.
Fagráð um starfsþróun: Staða mála og opinn fundur fagráðs 31. ágúst 2015
3.
Hvítbókarmálefni - staðan
4.
Menntamálastofnun
5.
Greinargerð KÍ 1. júlí 2015 um stöðu innleiðingar laga og námskráa og bréf
6.
Forystufræðsla KÍ 14. og 21. október 2015/skóla- og menntamálahluti
7.
Framkvæmd þingsamþykktar KÍ um list- og verkgreinar
8.
Frá skólamálanefndum - starfið í vetur
9.
Skólamálaráð - starfið í vetur og fundaplan haustannar
10. Önnur mál:
a.
Samstarfsnefndir KÍ og kennaramenntunarstofnana (MVS/HÍ, HA)

Aðalheiður setti fundinn og bauð fólk velkomið.
1.

FUNDARGERÐ TÓLFTA FUNDAR FRAMKVÆMDASTJÓRNAR
SKÓLAMÁLARÁÐS KÍ 22. JÚNÍ 2015
Fundargerðin var samþykkti með smávægilegri breytingu. Einnig voru rifjuð upp atriði í
fundargerðinni sem fulltrúar í framkvæmdastjórn ætla að taka upp í sínum nefndum.
2.

FAGRÁÐ UM STARFSÞRÓUN: STAÐA MÁLA OG OPINN FUNDUR FAGRÁÐS
31. ÁGÚST 2015
Rætt var um dagskrá fundar fagráðsins 31. ágúst nk. um svör aðila fagráðs við spurningum um
hlutverk, ábyrgð og skyldur þeirra á símenntun og starfsþróun kennara, ráðgjafa og skólastjórnenda. Á fundinum gera aðilar grein fyrir sínum sjónarmiðum og rætt verður um hvar þeir
eru samstíga og um hvaða atriði þeir eru ósammála. Mikilvægt er að fundurinn verði gagnlegur
fyrir stefnumótunarvinnu fagráðsins. Farið var yfir stöðu verkefna í stefnumótunarvinnu
fagráðsins en fyrr í dag var rætt um þau á fundi stýrihóps fagráðs:
Upplýsingaveita
Starfsmaður fagráðs segir veituna vera tæknilega í lagi og smám saman komi meira efni inn en
fara þurfi í kynningu á henni. Framkvæmdastjórn ákvað að biðja útgáfusvið KÍ að taka viðtal við
starfsmann fagráðs um veituna sem gæti birst í næstu Skólavörðu.
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Vefur fagráðs
Ekkert sérstakt kom fram um vef fagráðs starfsthrounkennara.is.
Sjóðakerfi
Búið er að taka saman og gefa út skýrslu um fjármuni í sjóðum sem styðja við starfsþróun
kennara (desember 2014), og vinnuhópur fagráðs skilaði af sér greinargerð um hana sem búið er
að ræða einu sinni á fundi fagráðsins. Þarna eru stór málefni undir eða öll peningaumræðan sem á
eftir að útkljá.
Hugmyndir og hugtök
Á fundi stýrihópsins var rætt um að biðja Tryggva Thayer Menntamiðju og vera með fræðsluinnlegg fyrir fagráðið um notkun samfélagsmiðla í kennslu og athuga hvort hann geti tekið saman
efni um þetta í lokaskýrslu fagráðsins. Einnig var rætt um hvort endurskoða þurfi skilgreiningu
fagráðsins á starfsþróun og rætt um að setja fram skilgreiningu á lærdómssamfélagi.
Þarfir fyrir símenntun og starfsþróun
Vinnuhópur fagráðs er að störfum um niðurstöður TALIS um stafsþróun kennara og
skólastjórnenda og þarfir. Búnir voru til rýnihópar með kennurum og skólastjórnendum á
unglingastigi grunnskóla og framhaldsskóla til að rýna í niðurstöður TALIS og var Ragnar F.
Ólafsson í Námsmatsstofnun fenginn til að stýra því. Verið er að búa til rýnihópa fyrir leikskóla
og tónlistarskóla um starfsþróun og þarfir kennara og skólastjórnenda.
Fyrirkomulag starfsþróunar í öðrum löndum
Búið er að taka saman ýmis gögn um þetta og rætt var um í stýrihópnum að fá utanaðkomandi
aðila til að vinna upp kafla í lokaskýrsluna um þessi mál.
Hlutverk, ábyrgð og skyldur mismunandi aðila
Svör aðila fagráðs við þessu verða rædd á opna fundinum mánudaginn 31. ágúst nk. Á
stýrihópsfundinum fyrr í dag var rætt um að taka saman niðurstöður fundarins sem aðilar fagráðs
færu með í sitt bakland og í framhaldinu færi fram samræða í stýrihópi og fagráði um
afraksturinn. Framkvæmdastjórn ræddi um að þetta verklag myndi auðvelda skólamálaráðinu
vinnu við að greina þau atriði sem setja þurfi á oddinn í stefnumótunarvinnu fagráðsins. Rætt var
um að fulltrúar í framkvæmdastjórn taki þetta upp í sínu baklandi þegar samantektin frá fundinum
liggur fyrir.
Ráðstefnur, málþing, opnir fundir
Vinnuhópur á vegum fagráðs tók saman greinargerð um ráðstefnuna „Future Teachers“ sem
haldin var í ágúst 2014, búið að ræða greinargerðina á fundi fagráðsins og er hún innlegg til
stefnumótunarvinnu fagráðsins. Einnig liggur fyrir úrvinnsla úr fræðslufundi fagráðsins sem var
haldinn 20. nóvember 2014. Ekki hefur verið rætt hvort fagráðið muni standa fyrir fleiri opnum
fundum á þessari önn.
Nýliðar
Á stýrihópsfundinum var rætt um að ræða við sérfræðinga í HÍ og HA um leiðsögn með nýliðum
og hlutverk leiðsagnarkennara, og að biðja þá að taka saman efni um þetta í lokaskýrslu
fagráðsins. Einnig var rætt um að hvetja fagráðið til að mæta á opinn fund KÍ, HÍ og HA um
vettvangsnám og nýliða sem stefnt er á að halda 4. nóvember í haust.
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Starfendarannsóknir
Á stýrihópsfundinum var rætt um að ræða við sérfræðinga í háskólunum um þessi mál og biðja þá
að taka saman efni um þau í lokaskýrslu fagsráðsins.
Lög og kjarasamningar
Búið er að taka saman efni í lögum, reglugerðum og kjarasamningum um starfsþróun kennara og
skólastjórnenda. Eftir er að vinna úr þessu efni í lokaskýrslu fagráðsins.
Kennaramenntun
Í greinargerð vinnuhóps fagráðsins um ráðstefnuna „Future teachers“ er m.a. tillaga um að gera
úttekt á kennaramenntun sem ævimenntun. Á fundi fagráðsins í vor var þessi greinargerð rædd og
þessi tillaga samþykkt. Á fundi stýrihópsins í morgun var ákveðið að stofna vinnuhóp á vegum
fagráðsins um tillöguna sem myndi skila efni inn í lokaskýrsluna.
Stefnumótun
Gögn um stefnumótunarvinnuna eru á vinnusvæði fagráðsins á vefnum starfsthrounkennara.is.
Fundir fagráðs
Næsti fundur fagráðsins verður 22. september nk.
3.
HVÍTBÓKARMÁLEFNI - STAÐAN
Farið var yfir yfirlit yfir þau atriði úr forgangsverkefnum KÍ í skóla- og menntamálum sem
náðust inn í aðgerðaáætlanir verkefnahópa menntamálaráðuneytis um læsi, námstíma og
starfsmenntun. Yfirlitið og forgangsverkefni KÍ er fylgiskjal með þessari fundargerð.
Viðfangsefni þessara þriggja verkefnahópa voru mismunandi, læsisáætlunin er hvað flóknust og
fleiri boltar þar á lofti. Starfsmenntunaráætlunin haggaðist hvað minnst og fá atriði sem náðust
þar inn, en þar eru þó ýmis atriði sem hafa samhljóm við stefnu KÍ og einnig í áætluninni um
námstíma og læsi. Enginn árangur náðist í því að fá styttingu námstíma rædda á fundum
samráðshópsins með verkefnahópnum um námstíma en styttingarmálið var aftengt frá vinnu
hópsins.
Samhliða þessu fór framkvæmdastjórn yfir úrvinnslu menntamálaráðuneytis á aðgerðaáætlunum
um læsi, námstíma og starfsmenntun en þessi gögn eru á hvítbókarsvæði á heimasíðu ráðuneytisins. Rætt var um hvort framkvæmdastjórn vildi vinna frekar úr yfirlitinu, t.d. umbreyta því í
árangursmat eða útleggja atriðin í yfirlitinu í samhengi við einstaka þætti í forgangsverkefnum KÍ
um læsi, námstíma og starfsmenntun.
Eftir umræður var ákveðið að láta yfirlitið standa eins og það er og leggja áherslu á að fylgjast
grannt með framkvæmdinni á hvítbókarmálunum, hvernig ráðuneytið vinnur úr þeim og með þau
og þá sérstaklega þeim málefnum sem KÍ telur vera til framdráttar skólastarfi. Skólamálaráðið
fylgir þessu meðal annars eftir með því að óska eftir fundum með ráðuneytinu og fleiri aðilum um
framgang verkefna.
Eftirtektarvert er þegar úrvinnsla ráðuneytis er skoðuð á aðgerðaáætlun um læsi að KÍ er víða
getið meðal samstarfsaðila um verkefni en KÍ var ekki spurt um það og kennararnir sem vinna
verkin á gólfinu eru lítt sýnilegir í útfærslunni. Einnig er eftirtektarvert hvað fá verkefni úr
aðgerðaáætlun um námstíma eru í útfærslu ráðuneytisins á þeirri áætlun.
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Miklar umræður spunnust um yfirlýsingar menntamálaráðherra og Menntamálastofnunar um
Byrjendalæsið að undanförnu.
Umræður fóru fram um erindi stjórnar KÍ til skólamálaráðs sem er eftirfarandi:
„Á fundi stjórnar KÍ 24. ágúst sl. var rætt um hvítbókarmál:
1.
Hvað KÍ vill gera til að miðla sjónarmiðum sínum og áherslum út á við til almennings
og inn á við gagnvart félagsmönnum í sambandi við útfærslu ráðuneytis á
aðgerðaáætlunum um læsi, námstíma og starfsmenntun og framkvæmdum?
2.

Hvar KÍ vill staðsetja sig sérstaklega með tilliti til þess að:
a.
KÍ er víða getið meðal aðila í útfærslu ráðuneytis á aðgerðaáætlun um læsi
b.
Núna er verið að beina mikilli læsisvinnu inn í skólana.

Hvernig vill KÍ bregðast við þessu, út á við og inn á við gagnvart félagsmönnum?
Niðurstaðan var að beina þessu til skólamálaráðs KÍ til umræðu og það beðið að leggja fram
tillögur í þessum efnum.“
Aðalheiður greindi frá hvernig norsku kennarasamtökin hefðu brugðist við viðamikilli skýrslu
fyrr í sumar um „Skóla framtíðarinnar“ með því að gefa út umræðuhefti með spurningum til
íhugunar fyrir kennara og skólastjórnendur. Hún varpaði því fram hvort hægt væri að nota þessa
fyrirmynd. Þetta var rætt fram og til baka og var niðurstaðan:


Að taka saman stuðningsefni með spurningum til íhugunar fyrir félagsmenn um
málefnin í hvítbók og sjónarmið KÍ um framsetningu og framkvæmd þeirra.
Fyrirmyndin að þessu er umræðuhefti norsku kennarasamtakanna.



Að fulltrúar í framkvæmdastjórn taki þetta upp í sínum nefndum, hvernig best væri að
útfæra þetta og spurningar, og ennfremur varðandi ofangreinda ákvörðun um að:



Fylgjast grannt með framkvæmdinni á hvítbókarmálunum, hvernig ráðuneytið vinnur
úr þeim og með þau og þá sérstaklega þeim málefnum sem KÍ telur vera til
framdráttar skólastarfi. Skólamálaráðið fylgir þessu meðal annars eftir með því að
óska eftir fundum með ráðuneytinu og fleiri aðilum um framgang verkefna.

4.
MENNTAMÁLASTOFNUN
Farið var yfir minnisblað KÍ um Menntamálastofnun en Alþingi samþykkti lög um nýja stofnun í
sumar. KÍ veitti bæði ítarlega umsögn um frumvarpsdrögin og sjálft frumvarpið, margir aðilar
skiluðu umsögnum um frumvarpið og samhljómur hjá þeim flestum um veigamestu atriði
frumvarpsins. Farið var yfir þau atriði sem færðust til betri vegar í lögunum miðað við
frumvarpið:
-

Stofna á ráðgjafarnefnd sem er forstjóra til ráðuneytis um stefnumótun nýrrar
stofnunar, KÍ er meðal tilnefningaraðila.

-

Setja á reglugerð um stofnun og starfsemi fagráða og um framkvæmd laga um
Menntamálastofnun.

-

Ákvæði í lögum um námsgögn lifa áfram í lögum um Menntamálastofnun um að hún
bæði framleiði og dreifi námsgögnum til grunnskóla, og áfram er kveðið á um ábyrgð
og stuðning ríkisins við Námsgagnasjóð grunnskóla og Þróunarsjóð námsgagna.
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Fjölmörg verkefni færast frá menntamálaráðuneyti til Menntamálastofnunar og í minnisblaðinu er
yfirlit yfir þau. Bent var á að í 10. grein laga um Menntamálastofnun hafi Alþingi gert breytingu á
39. grein laga um grunnskóla sem felur í sér að hægt verði að halda samræmd próf í 8. - 10. bekk
grunnskóla en ekki einvörðungu í 10. bekk eins og verið hefur, og að búið væri að auglýsa eftir
sviðsstjórum hjá Menntamálastofnun fyrir þrjú svið. Aðalheiður bað fulltrúa í framkvæmdastjórn
að kynna vel lögin um Menntamálastofnun í sínum nefndum.
5.

GREINARGERÐ KÍ 1. JÚLÍ 2015 UM STÖÐU INNLEIÐINGAR LAGA OG
NÁMSKRÁA OG BRÉF
Rifjað var upp að formaður og varaformaður KÍ sendu greinargerðina með bréfum til
menntamálaráðherra og Sambands íslenskra sveitarfélaga í sumar og óskað var eftir fundum með
þessum aðilum og þeir hvattir til að hlutast til um meira fjármagn til þeirra sjóða sem fjallað er
um í greinargerðinni. Einnig var sjóðahluti greinargerðarinnar sendur til stjórna viðkomandi sjóða
með sömu hvatningu. Rifjuð var upp sú ákvörðun framkvæmdastjórnar að fulltrúar í skólamálaráði skrifuðu greinar um efni greinargerðarinnar út frá þeirra skólastigi. Aðalheiður mun skrifa
almenna yfirlitsgrein. Nefnd voru dæmi um viðfangsefni í greinaskrifum á borð við jafnrétti til
náms, kostnað foreldra við leikskólagöngu barna, réttastöðu nemenda, námsgögn, námskrár og
stöðu mála á einstökum skólastigum í dag.
6.

FORYSTUFRÆÐSLA KÍ 14. OG 21. OKTÓBER 2015/SKÓLA- OG
MENNTAMÁLAHLUTI
Fyrri fundurinn verður á Akureyri og sá seinni í Reykjavík. Farið var yfir dagskrárdrögin, fyrir
hádegi er fræðsla um leiðtogafærni og forystu og um notkun samfélagsmiðla í starfi forystusveitar KÍ og aðildarfélaga sem Haraldur Daði Ragnarsson kennari á Bifröst og Maríanna
Friðjónsdóttir markaðsráðgjafi sjá um. Eftir hádegi breytist fundurinn í opinn fund um skóla- og
menntamál fyrir alla. Atli Harðarson kennari á MVS/HÍ verður með erindi um stefnu í
námskrármálum og faglegt sjálfstæði kennara. Hann mun annars vegar ræða um markmið
námskráa um menntun nemenda og áhrif þeirra á kennslu og hins vegar um áhrif frá ytra
umhverfi á stöðu kennara og skólastarfið og hvernig þau samræmist því sem námskrár segja um
menntun nemenda.
7.
FRAMKVÆMD ÞINGSAMÞYKKTAR KÍ UM LIST- OG VERKGREINAR
Farið var yfir drög að minnisblaði framkvæmdastjórnar um fund sem haldinn var 16. júní sl. með
fulltrúum nokkurra faggreinafélaga list- og verkgreina í grunn- og framhaldsskólum um
framkvæmd þingsamþykktar um list- og verkgreinar. Ákveðið var að senda minnisblaðið fljótt til
faggreinafélaga list- og verkgreina í leikskólum, grunnskólum, framhaldsskólum og
tónlistarskólum.
8.
FRÁ SKÓLAMÁLANEFNDUM - STARFIÐ Í VETUR
Hjá FF kom fram að unnið verði að verkefnum skólamálaráðsins, einnig verður ráðstefna haldin
um framhaldsskólann í lok september. Hjá SÍ er verið að undirbúa fræðslu fyrir nýja skólastjórnendur sem verður haldin í september og seinni hluta mars. Einnig er verið að undirbúa
námsstefnu og ársfund SÍ sem verða í byrjun október. Viviane Robertson mun fjalla um
kennslufræðilega forystu og hvernig stjórnendur geta haft áhrif á námsárangur nemenda. HÍ mun
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einnig fá VR til sín til að halda fyrirlestur. Á ársfundinum verður kynning á meistaraprófsverkefni Jóhanns Geirdals „Skólar og félagslegt umhverfi, samanburður á árangri nemenda í
PISA og félagslegu umhverfi þeirra á Reykjanesi og í Kraganum“. FSL og FL verða með
morgunverðarfund í byrjun október um karla í yngri barna kennslu sem er undirbúningur fyrir
stærri ráðstefnu í febrúar um sama málefni, einnig verður unnið með þetta í svæðadeildum
félaganna og stefnt að því að þær tengi sig við deildir annarra aðildarfélaga KÍ. Hjá FG kom fram
að starfið í vetur muni snúast um innleiðingu vinnumatsins í grunnskólunum, starfsumhverfi
skólanna og samskipti kennara og stjórnenda. Einnig kom fram hjá FG að skólamálanefnd
félagsins telji of mörg verkefni koma til hennar frá framkvæmdastjórn skólamálaráðs.
9.
SKÓLAMÁLARÁÐ - STARFIÐ Í VETUR OG FUNDAPLAN HAUSTANNAR
Farið var yfir ramma fyrir skýrslur KÍ og aðildarfélaga um fundi í erlendu samstarfi sem
samþykktur var í stjórn KÍ 24. ágúst sl. Ramminn er útfærsla á tillögu um erlent samstarf í úttekt
á starfsemi KÍ. Í 2. lið rammans er ekki verið að ætlast til rannsóknarvinnu heldur að tengja helstu
mál viðkomandi fundar við sambærileg viðfangsefni hér á landi eins og hægt er og að leggja mat
á fundinn og hvernig megi hagnýta fundarefnið í starfinu og miðla því. Aðalheiður bað fulltrúa að
kynna rammann í sínum nefndum.
Farið var yfir forgangsverkefnin í starfsáætlun skólamálaráðsins 2014-2015 og ákveðið að
endurskoða þau. Forgangsverkefnin 2014-2015 voru þessi:
1.

Kortleggja stöðuna á innleiðingu menntalaga og aðalnámskráa og nota til að þrýsta á
að til verði markviss stefna um innleiðinguna og að öllum nemendum bjóðist
innihaldsríkt nám við hæfi sem ekki verði rýrt að inntaki frá því sem nú er, í samræmi
við stefnu KÍ um innleiðingu menntastefnu – gæði og innihald náms.

2.

Greina/pistlaskrif og fréttaflutningur um skólastefnu KÍ og skólamálasamþykktir í
miðla KÍ, dagblöð og samfélagsmiðla í samstarfi við útgáfusvið KÍ, og leita til
félagsfólks og aðila utan KÍ um þátttöku.

3.

Beita sér fyrir að starf fagráðs um starfsþróun kennara og skólastjórnenda beri
árangur í stefnumótun og tillögum sem efli tækifæri og aðstæður kennara og
skólastjórnenda til starfsþróunar, í samræmi við stefnu KÍ þar um.

4.

Endurvekja samstarfsnefnd KÍ og MVÍS/HÍ um málefni kennaramenntunar og fagleg
málefni sem tengjast störfum félagsmanna KÍ í skólum til að hafa áhrif á
stefnumótun, þróun, kynningar og fræðslumál, í samræmi við stefnu KÍ þar um.

5.

Taka saman stefnu og málflutning KÍ um helstu menntapólitísku viðfangsefnin í
hvítbók menntamálaráðherra til að undirbúa þátttöku KÍ og félaga í þeirri vinnu og
samræma áherslur.

6.

Auka þekkingu á Evrópumenntamálum og færni KÍ og félaga til þátttöku í slíkri
umræðu. Efla úrvinnslu efnis og miðlun þekkingar af vettvangi NLS, norrænu
kennarasamtakanna, og úr öðru erlendu samstarfi.

Ákveðið var að forgangsverkefnin 2015-2016 yrðu þessi:
1.

Fylgjast með framkvæmd menntamálaráðherra á málefnum hvítbókar og miðla
sjónarmiðum og áherslum KÍ þar að lútandi með áherslu á faglegt sjálfstæði kennara
og skóla.
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2.

Beita sér fyrir að starf fagráðs um starfsþróun kennara og skólastjórnenda beri
árangur í stefnumótun og tillögum sem efli tækifæri og aðstæður kennara og
skólastjórnenda til starfsþróunar, í samræmi við stefnu KÍ þar um.

3.

Samstarf við háskóla sem mennta kennara um málefni kennaramenntunar og fagleg
málefni sem tengjast störfum félagsmanna KÍ í skólum.

4.

Auka þekkingu á Evrópumenntamálum og færni KÍ og aðildarfélaga til þátttöku í
slíkri umræðu. Efla úrvinnslu efnis og miðlun þekkingar af vettvangi NLS, norrænu
kennarasamtakanna, og úr öðru erlendu samstarfi.

5.

Skilgreina hlutverk skólamálaráðs gagnvart fagfélögum kennara og efna til funda með
formönnum þeirra um samstarf og samstarfsverkefni.

6.

Greina/pistlaskrif um skóla- og menntamál og fréttaflutningur um skólastarf.

Í sambandi við fyrsta liðinn er lögð áhersla á að tryggja fagmennsku kennara og faglegt sjálfstæði
þeirra og skóla og að standa vörð um skólastarfið. Ákveðið var að setja nýja forgangsröðun inn í
starfsáætlunina og hafa þá eldri fyrir neðan og tilgreina aftast í áætluninni hvenær endurskoðun
var gerð fyrir þetta skólaár.
Ákveðnir voru þessir fundartímar hjá framkvæmdastjórn skólamálaráðs á haustönn 2015:

Föstudagur 18. september kl. 13-15.

Fimmtudagur 22. október kl. 14:30-16:30 í FB.

Föstudagur 20. nóvember kl. 13-15.

Föstudagur 11. desember kl. 14:30-16:30.
Rætt var um að stundum gæti þurft að hafa fundi lengri en tvær klst. Anna María Gunnarsdóttir
bauð framkvæmdastjórn að halda fundinn í október í FB.
10.

ÖNNUR MÁL
a.
Samstarfsnefndir KÍ og kennaramenntunarstofnana (MVS/HÍ, HA). Greint var frá því
að haldinn var fundur með HA í byrjun júní í sumar um stofnun samstarfsnefndar KÍ og
HA. Eftir er að ganga frá samþykkt um nefndina og setja niður fundi. Næsti fundur
samstarfsnefndar KÍ og HÍ er áætlaður 16. september og ráðgert er að halda fund um
vettvangsnám og nýliða í samstarfi KÍ, HÍ og HA þann 4. nóvember. Undir þessum lið var
bent á að framkvæmdastjórn eigi eftir að setja sig í samband við LHÍ um samstarf um
kennaramenntun og kennarastarfið.
b.
Greint var frá því að unnið verði að þróunarverkefni í Kennarahúsinu í vetur um fimm
starfssvið sem er aðferð KÍ við að þróa tillögur í úttekt á skipulagi og starfsemi KÍ. Sviðin
eru fjármála/bókhalds- og rekstrarsvið, kjara- og réttindasvið, þjónustusvið sjóða, skóla-,
félags- og fræðslusvið og útgáfu- og kynningarsvið, og sviðsstjórar fyrir hvert svið.
Fyrirkomulagið gengur út á að reglulegir starfsmannafundir verði haldnir á hverju sviði um
starfið og starfsmannafundir allra annan hvern mánuð. Hugmyndin er að sviðsstjórar taki
saman mánaðarlega skýrslu um hvernig starfið gangi á hverju sviði og næsta vor verði lagt
mat á hvernig tekist hafi til með sviðin og hvort þörf sé fyrir frekari breytingar. Fram kom
að búið væri að gera drög að ársáætlun stjórnar KÍ og koma þar fyrir verkefnum samkvæmt
tillögum í úttekt á starfsemi KÍ. Þar er meðal annars lagt til að skólamálaþing KÍ verði tekin
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upp aftur á vorönn 2016. Stjórn KÍ á eftir að taka ársáætlunardrögin til skoðunar og
samþykktar.
c.
Greint var frá viðburðum sem verið er að undirbúa á Alþjóðadegi kennara 5. október
2015, haldin verður smásagnasamkeppni fyrir nemendur á öllum skólastigum í samstarfi
við Heimili og skóla, einnig opinn fundur um samfélagsmiðla í kennslu og skólastjórnendur
hafa verið hvattir til að gera eitthvað til hátíðarbrigða þennan dag til heiðurs kennurum.
Reynt verður að finna kennara til að koma fram í fjölmiðlum þennan dag, skrifaðar verða
greinar og tvístað um starf kennara með myllumerkinu #kennaradagurinn.
d.
Ákveðið var að tengja fræðslufundi í skólamálaráðinu á haustönn 2015 við fundinn 4.
nóvember um vettvangsnám og nýliða og við fund sem framkvæmdastjórn ætlar að efna til
fyrir faggreinafélög list- og verkgreina samkvæmt minnisblaðinu um síðasta fund með
fulltrúum faggreinafélaga list- og verkgreina.
Ekki fleira rætt og fundi slitið kl. 17:00.
Guðbjörg Ragnarsdóttir ritaði fundargerð.
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FYLGISKJAL
Yfirlit yfir áherslur frá KÍ sem náðu inn í aðgerðaáætlanir verkefnahópa ráðuneytis um
læsi, námstíma og starfsmenntun.
Læsi


Settar voru inn skilgreiningar á læsi, snemmtækri íhlutun og á lærdómssamfélaginu.



Áhersla lögð á að efling læsis er ekki átaksverkefni heldur þurfi að hugsa um stöðugar
umbætur í menntakerfinu þannig að allir nemendur njóti góðs af.



Áhersla lögð á samstöðu um aðgerðir til eflingar læsis. Það er forgangsverkefni
menntamálayfirvalda, sveitarstjórna, skóla, kennara, foreldra og samfélagsins alls að
stuðla að læsi nemenda.



Varpa þurfi ljósi á mikilvægi kennarastarfsins og því ómetanlega hlutverki sem
kennarar gegna í samfélagslegu tilliti í þjónustu við hvern nemenda. Að fjölmiðlar
veki athygli á mikilvægi starfs kennara og þróunarstarfi í skólum.



Menntamálaráðuneytið standi fyrir námsstefnu um læsi (á fyrri stigum var þetta í
alfarið á könnu ráðgjafa).



Kerfisbundið læsisnám verði í framhaldsskólum ef þörf krefur.



Sérstök áhersla lögð á að styrkja hlutverk talmeinafræðinga og annarra sérfræðinga.



Mikilvægt er að áfram verði hugað að fjölgun leikskólakennara og vísað í áætlanir þar
um. Einnig er mikilvægt að huga að fjölgun grunnskólakennara og sérfræðinga.



Samráð verði haft við fagráð um símenntun og starfsþróun kennara í tengslum við þátt
skólastjórnenda í því að ýta undir starfsþróun kennara í tengslum við læsi.



Starfsþjálfun kennaranema á vettvangi verði aukin til muna.



Að niðurstöðum ytra mats á skólastarfi verði fylgt markvisst eftir vegna áforma um að
læsiskennsla verði veigamikill þáttur í ytra mati á skólastarfi frá og með árinu 2017.

Námstími

Sérstök umfjöllun um að vinna þurfi að aukinni skuldbindingu nemenda í námi og
skuldbindingu forráðamanna nemenda yngri en 18 ára til að standa öflugt að baki námi
barna sinna.


Tilgreind ábyrgð yfirvalda á því að styðja dyggilega við útgáfu rafræns námsefnis án
afritunarvarna og það gert öllum aðgengilegt.



Sérstök umfjöllun um mikilvægi þess að bjóða nemendum námsefni á því formi sem
þeim er tamt að nota, og að stefna beri að því að rafræn námsgögn standi nemendum
til boða í öllum námsgreinum og að boðnir verði styrkir til námsefnisgerðar til kennara
með því skilyrði að afurðin sé aðgengileg í miðlægum opnum gagnagrunni. Samið
verði um notkun á erlendu efni. Lagt er að menntamálaráðuneytið komi markvisst að
innleiðingu rafræns námsefnis í framhaldsskólum og stuðli að greiðum aðgangi
nemenda að námsefni á rafrænu formi.



Sérstök umfjöllun um mikilvægi þess að hafist verði handa á grunn- og
framhaldsskólastigi með markvissar aðgerðir til að sporna við brotthvarfi nemenda úr
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námi. Talið er gerlegt að greina nemendur með áhættueinkenni brottfalls þegar í yngri
bekkjum grunnskóla, og æskilegt að skólar hafi aðgang að sértækri ráðgjöf í þessum
efnum. Tiltekið sérstaklega að börn innflytjenda séu í meiri brotthvarfshættu en aðrir
hópar og að þau þurfi sérstakan stuðning með íslenskukennslu auk aðgerða til að
auðvelda þeim að aðlagast félagslega. Lagt er til að ríki og sveitarfélög,
framhaldsskólar og Vinnumálastofnun taki höndum saman um skipulagningu þjónustu
fyrir ungt fólk sem hverfur frá námi á framhaldsskólastigi án þess að ljúka formlegu
prófi, og að ríki og sveitarfélög hrindi af stað formlegu átaki við að finna nemendur í
brotthvarfshættu, greini vandann og taki skipulega á honum á heilstæðan hátt. Komið
verði á sérstöku undirbúningsteymi sem vinni að innleiðingu átaksins gegn brotthvarfi
í grunn- og framhaldsskólum.


Sérstakt átak verði gert í símenntun kennara í aðferðafræði fjarnáms og um verkfræi
sem nýtist í fjarkennslu.



Sérstök umfjöllun um náms- og starfsráðgjöf og þá staðreynd að hún er tilgreind í
lögum um grunn- og framhaldsskóla en eftir því sem næst verður komist er víða pottur
brotinn hvað þjónustu við nemendur varðar, þrátt fyrir að hvarvetna séu vísbendingar
um að þessi þáttur skólastarfsins geti hjálpað mörgum.

Starfsnám

Ýmis atriði útlistuð betur, svo sem grunnnám starfsnáms og inntökuskilyrði,
mismunandi inngönguleiðir í starfsnám, reglulegar úttektir og gæðakerfi í starfsnámi
o.fl.


Forysta og ábyrgð menntamálaráðuneytis skilgreind á fleiri þáttum aðgerðaáætlunar.



Skoða þarf hvort styrkja eigi aðkomu framhaldsskóla og KÍ að starfsgreinaráðum.
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Reykjavík, 23. október 2014
Stefna Kennarasambands Íslands um forgangsverkefni í skóla- og menntamálum
Læsi
Gera þarf kennurum kleift að vinna að aukinni lestrarfærni til að bæta námsárangur og
námsframvindu nemenda. Leggja ber áherslu á eftirfarandi aðgerðir:
1.

Skima reglulega málþroska barna í leikskóla og á yngstu stigum grunnskóla og bregðast
strax við vísbendingum um lestrarvanda með markvissri kennslu og stuðningi við börn og
foreldra.

2.

Niðurstöður skimunar á hljóðkerfisvitund barna fylgi þeim í grunnskólann og þær notaðar
til að vinna gegn erfiðleikum við lestrartileinkun. Upplýsingar um læsisvanda í grunnskóla
skili sér til framhaldsskóla og þær notaðar til að sinna þörfum nemenda með læsisvanda.

3.

Markviss kennslufræðileg ráðgjöf fyrir kennara og svigrúm í starfi til að sinna börnum /
nemendum sem eiga í erfiðleikum með læsi.

4.

Auka stuðning við börn / nemendur og foreldra með annað móðurmál en íslensku.

5.

Stytta biðlista eftir greiningu á tal- og málþroskaröskunum barna / nemenda, meðferð og
þjálfun og fjölga sérfræðingum á þessu sviði í skólum.

6.

Auka framboð á símenntun fyrir kennara um læsi og veita stuðning við starfsþróun kennara
til að vinna með læsi.

7.

Auka framboð á fjölbreytilegu náms- og kennsluefni fyrir öll skólastig og lestrarefni fyrir
alla aldurshópa.

8.

Fjölga þarf leikskólakennurum í leikskólum landsins.

Nám og námstími
Gera þarf skólum kleift að mæta breytilegum þörfum ólíkra nemendahópa til að fleiri nemendur
ljúki námi í framhaldsskóla á tilsettum tíma. Leggja ber áherslu á eftirfarandi aðgerðir:
1.

Skima fyrir áhættuþáttum brotthvarfs í efstu bekkjum grunnskóla og í framhaldsskólum.

2.

Úrræði og ráðgjöf við nemendur í brotthvarfshættu í grunnskólum og framhaldsskólum.

3.

Meiri náms- og starfsráðgjöf fyrir nemendur í efstu bekkjum grunnskóla og í
framhaldsskólum svo að náms- og starfsval endurspegli hæfileika og áhugasvið.

4.

Auka verklegt starfsnám í efstu bekkjum grunnskóla og kynningar á starfsnámi.

5.

Auka samfellu í námi á mörkum grunnskóla og framhaldsskóla, skýrar leiðir fyrir
nemendur til að fara á milli skólastiga á mismunandi námshraða og til að stunda nám
samtímis á tveimur skólastigum.

6.

Jafnrétti til náms sé tryggt óháð aldri, námsgögn og námsdvöl verði nemendum að
kostnaðarlausu.

7.

Fjölbreyttar námsleiðir við hæfi allra nemenda í framhaldsskólum og tryggur undirbúningur
fyrir áframhaldandi nám og störf á vinnumarkaði.

8.

Gerðar verði sömu gæðakröfur til allra sem sinna fræðslu á framhaldsskólastigi.
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