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Framkvæmdastjórn skólamálaráðs KÍ
14. fundur föstudaginn 18. september 2015, kl. 13:00-15:00
Haldinn í Vestra, Kennarahúsinu
Mætt: Aðalheiður Steingrímsdóttir (KÍ), Alma Oddgeirsdóttir (FS), Anna María Gunnarsdóttir
(FF), Fjóla Þorvaldsóttir (FL), Sigurður Sigurjónsson (FSL). Forföll boðuðu: Guðbjörg
Ragnarsdóttir (FG), Ingileif Ástvaldsdóttir (SÍ), Ingunn Ósk Sturludóttir (FT).
DAGSKRÁ:
1.
Fundargerð þrettánda fundar framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ 26. ágúst 2015
2.
Hvítbókarmál/framkvæmd og eftirfylgni
3.
Fagráð um starfsþróun
4.
Skóli án aðgreiningar
5.
NLS fundir á Íslandi 2016
6.
Fræðslufundir skólamálaráðs KÍ haustönn 2015
7.
Frá skólamálanefndum
8.
Önnur mál

Aðalheiður setti fundinn og bauð fólk velkomið, og sérstaklega Ölmu Oddgeirsdóttur nýjan
fulltrúa FS í framkvæmdastjórn skólamálaráðs.
1.

FUNDARGERÐ ÞRETTÁNDA FUNDAR FRAMKVÆMDASTJÓRNAR
SKÓLAMÁLARÁÐS KÍ 26. ÁGÚST 2015
Farið var yfir fundargerð þrettánda fundar frá 26. ágúst sl. og hún samþykkt með smávægilegum
breytingum. Ákveðið var að hafa yfirlitið yfir þau atriði úr stefnu KÍ um forgangsverkefni í skólaog menntamálum frá 26. október 2014 sem náðu inn í aðgerðaáætlanir verkefnahópa ráðuneytis
um læsi, námstíma og starfsmenntun sem fylgiskjal með fundargerðinni. Undir þessum lið var
rætt um fundarritun og var Alma Oddgeirsdóttir samþykk því að taka við ritun fundargerða funda
framkvæmdastjórnar.
2.
HVÍTBÓKARMÁL/FRAMKVÆMD OG EFTIRFYLGNI
Umræða um eftirfylgni KÍ með hvítbókarmálum og umræðuhefti um menntamál var tekin upp frá
síðasta fundi framkvæmdastjórnar og byrjað var á að fara hringinn til að heyra viðbrögð frá
skólamálanefndum við hugmyndum framkvæmdastjórnar um hvernig KÍ geti fylgt hvítbókarmálum eftir.
Fjóla fylgdi bréfi FL 7. september sl. til framkvæmdastjórnar eftir þar sem fram koma viðbrögð
skólamálanefndar FL við hugmyndum framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ um eftirfylgni við
hvítbók. Í bréfinu kemur fram að skólamálanefndin er sammála því sem framkvæmdastjórn
skólamálaráðs ákvað á fundi sínum 26. ágúst og vill að grannt sé fylgst með framkvæmd
hvítbókarmála. Nefndin styður einnig hugmyndir um umræðuhefti að fyrirmynd norsku kennarasamtakanna. Í bréfi FL koma einnig fram ábendingar um ýmislegt er snýr að leikskólanum í
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hvítbókinni s.s. lið 3b) í úrvinnslu ráðuneytis á aðgerðaáætlun um læsi þar sem fram kemur að
breyta þurfi vinnulagi leikskóla. Hér þurfi að útskýra hvað við er átt. Einnig lýsir skólamálanefnd
FL yfir áhyggjum sínum yfir því að leikurinn sem námsleið sem er í aðgerðaáætlun um læsi hafi
verið felldur út í úrvinnsluskjali ráðuneytis á aðgerðaáætluninni. Að auki vill nefndin spyrja
hvernig standa eigi að starfsþróun leikskólakennara, hvar finna eigi tíma og fjármagn svo
kennarar geti sinnt starfsþróun sinni hvað varðar læsi.
Framkvæmdastjórn var sammála um að afar gagnlegt væri að fá bréf sem þetta sem veganesti
fyrir áframhaldandi vinnu framkvæmdastjórnar að hvítbókarmálum. Gagnlegt væri að fá hliðstæð
bréf frá fleiri skólamálanefndum um álitamál í samband við þeirra skólastig út frá hvítbók og
tengdum gögnum og að á grundvelli þeirra væri hægt að taka saman sameiginlegt skjal/bréf
skólamálaráðs um helstu álitamálin.
Anna María greindi frá að ekki væri búið að taka erindi framkvæmdastjórnar um hvítbók fyrir í
skólamálanefnd FF en það verði gert á næsta fundi, og að FF myndi taka saman efnisatriði og
senda til framkvæmdastjórnar eins og skólamálanefnd FL hefði gert. Alma sagði að FS ætti eftir
að taka erindi framkvæmdastjórnar fyrir og hjá Sigurði kom fram að skólamálanefnd FLS myndi
funda í næstu viku og þar verði fjallað um erindið.
Undir þessum lið greindi Anna María frá stöðu námskrármála í FB eins og hún snýr að
verklegum greinum. Búið væri að vinna námskrár fyrir bóklegar greinar en nú hefðu borist
fyrirmæli frá Menntamálastofnun um að bíða með námskrár í verknámi vegna hvítbókar, sem
þýði að breyta þurfi brautum sem búið var að setja upp. Þessi staða væri mjög bagaleg og
nemendur sem innritast í verklegar greinar væru í lausu lofti. Í þessu samhengi var rætt um bréf
menntamálaráðherra til skólameistara framhaldsskóla um að námskrárgerð verði ekki styrkt
frekar. Anna María sagði að námskrármálin vörðuðu þar að auki styttingu náms, kjarasamninga
og kjör framhaldsskólakennara.
Umræða fór fram um útgangspunkta í umræðuheftinu um menntamálin. Hvers konar hefti á þetta
að vera? Hverju viljum við ná fram með því? Hver er tilgangur þess og markmið? Margvíslegt
efni tengist heftinu s.s. hvítbók, aðgerðaáætlanir verkefnahópa ráðuneytisins um einstaka
málaflokka, stefnuskjöl og umsagnir KÍ o.s.frv. Aðalheiður velti upp nálguninni í umræðuheftinu,
að útbúa sjálfstætt efni sem felur í sér sýn KÍ á menntamálin í hvítbók og tengdum gögnum og
spurningar í tengslum við það eða að taka sýnishorn úr hvítbók og tengdum gögnum og veita
þeim endurgjöf í formi spurninga um það, t.d. hvernig eigi að ná ýmsum atriðum fram sem stefnt
er að, til umhugsunar fyrir kennarastéttina. Einnig þurfi að ræða tilganginn með umræðuheftinu,
hvernig framkvæmdastjórn sjái fyrir sér að fylgja því eftir, hvenær umræðuheftið þurfi að vera
tilbúið o.s.frv.
Umræður fóru fram um nálgunina í umræðuheftinu og var ákveðið að hafa til hliðsjónar aðferðina
sem er í umræðuhefti norsku kennarasamtakanna um „Skóla framtíðarinnar“, og að nota valin
sýnishorn út hvítbók og tengdum gögnum sem fylgt væri eftir með spurningum til umhugsunar
fyrir kennara og skólastjórnendur og umræðu. Eftirfarandi var fest niður í sambandi við
umræðuheftið.


Inngangur, 1-2 bls, sýn KÍ á hvítbók og tengd gögn.
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Valin sýnishorn úr hvítbók og tengdum gögnum, dæmi: læsi, verknám, námstími,
náms- og starfsráðgjöf, kennarastarfið og fagmennska, starfsþróun kennara,
samráðstalið í hvítbók, samhengi hvítbókar við menntastefnu í lögum og námskrám.



Spurningar þurfa að snúa að öllum kennurum, og varða fagstéttina í heild,
fagmennsku og faglegt sjálfstæði kennara og skóla í starfi. Dæmi um hvernig hægt
væri að nálgast sýnishorn/efnisatriði með spurningum:







Hvar er leikurinn í starfi leikskóla?
Breytt vinnulag í leikskóla, við hvað er átt?
Hvað merkir að allir kennarar eigi að vera læsiskennarar?
Fá kennarar tíma til starfsþróunar? Fá kennarar í þínum skóla þjálfun og
stuðning til að bregðast við vísbendingum um lestarvanda nemenda?
Hvað er átt við með því að gera verknámið markvissara, hvernig á að gera það?
Mun stytting náms minnka brotthvarf úr námi í framhaldsskólum?

Umræða fór fram um aðferðir við að fylgjast með framkvæmd og eftirfylgni ráðuneytisins á
hvítbók og aðgerðaáætlunum. Framkvæmdastjórn þarf að setja sig í samband við þá aðila sem
tilnefndir eru af hálfu ráðuneytis til að hafa umsjón með einstökum málaflokkum hvítbókar.
Samkvæmt upplýsingum ráðuneytis hefur Gylfi Jón Gylfason Menntamálastofnun umsjón með
læsismálum. Ingibjörg Bryndís Hilmarsdóttir leikskólafulltrúi er teymisstjóri læsisráðgjafa en
þeir hafa aðsetur í Menntamálastofnun. Kristrún Birgisdóttir hjá sömu stofnun heldur utan um
skimanir á nemendum í brotthvarfshættu en það er það atriði úr aðgerðaáætlun um námstíma sem
ráðuneytið ákvað að fara í. Ráðuneytið er ekki búið að ákveða hver hafi umsjón með þeim
atriðum úr starfsmenntaáætluninni sem búið er að ákveða að fara í. Aðgerðaáætlun verkefnahóps
um náms- og starfsráðgjöf er komin til ráðherra og er verið að skoða í ráðuneytinu hvað gert
verði við tillögurnar í henni.
Eftirfarandi var ákveðið um næsta fund framkvæmdastjórnar, 22. október, kl. 14:30.


Að freista þess að fá GJG og IBH á næsta fund í upphafi hans til að ræða um
framkvæmd á læsi í max 40 mínútur.



Að safna efni í umræðuheftið fram að næsta fundi og vera þá komin með góðan grunn
og að nota fundinn til að vinna að umræðuheftinu. Aðalheiður tók að sér að senda
drög til framkvæmdastjórnar. Gert er ráð fyrir lengri fundi næst en tveimur tímum.
Einnig var ákveðið að hafa næsta fund ekki í FB heldur að funda þar í nóvember.
Aðalheiður tók að sér að athuga með fundarhúsnæði fyrir næsta fund úti í bæ þar sem
allt fundarhúsnæði í Kennarahúsinu er bókað þennan dag.

3.
FAGRÁÐ UM STARFSÞRÓUN
Rætt var um opinn fund fagráðs 31. ágúst sl. um hlutverk, ábyrgð og skyldur. Aðalheiður kynnti
ramma stýrihóps fagráðs fyrir úrvinnsluna á efni fundarins. Ingileif og Aðalheiður munu setja
meginefni úr erindum sínum á fundinum inn í rammann. Á næsta fundi fagráðs á að ræða
meginlínur sem lesa má út úr rammanum um hvar aðilar fagráðs eru sammála og ósammála.
Ramminn er notaður sem tæki til að leiða þessar meginlínur fram.
Aðalheiður greindi frá tveimur málum undir þessum lið. Í fyrsta lagi vinnuhópi á vegum fagráðs
um kennaramenntun sem ævimenntun sem fagráðið samþykkti að setja af stað. Aðalheiði og Jóni
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Torfa Jónassyni var falið að undirbúa þessa vinnu og hafa þau sett upp drög að ramma til að
styðjast við. Þau telja mikilvægt áður en lengra er haldið að fá viðbrögð við innihaldinu og hafa
rætt um að leita eftir viðbrögðum frá skólamálanefndum. Fulltrúar í framkvæmdastjórn tóku vel í
þá málaleitan. Í öðru lagi að stýrihópi fagráðs gafst kostur á því að koma inn á fund norrænnar
embættismannanefndar á vegum norrænu ráðherranefndarinnar um menntun og rannsóknir sem
haldinn var í Reykjavík fyrir skömmu til að kynna fagráðið og afla upplýsinga um fyrirkomulag
starfsþróunar kennara á hinum Norðurlöndunum. Embættismannanefndinni var falið fyrr á þessu
ári að móta tillögur um kennaramenntun, kennarastarfið og starfsþróun kennara og skipa hana
fulltrúar frá menntamálaráðuneyti hvers lands, Sigurjón Mýrdal og Björk Óttarsdóttir eru þar
fulltrúar Íslands. Á fundinum fóru fram samræður um starfsþróun kennara og skipst var á
upplýsingum. Þar kom meðal annars fram að í Noregi er nýlega búið að gera 10 ára áætlun um
starfsþróun kennara í samstarfi ráðuneytis, sveitarfélaga og kennarasamtakanna með miklum
fjármunum sem ríkið leggur aðallega fram og að stofnanir í Noregi og Svíþjóð sem eru
sambærilegar Menntamálastofnun hafa ákveðnu hlutverki að gegna varðandi starfsþróun kennara,
t.d. í sambandi við umsýslu og fleira.
4.
SKÓLI ÁN AÐGREININGAR
Aðalheiður greindi frá málavöxtum sem eru að starfshópur um greiningu á framkvæmd stefnu um
skóla án aðgreiningar innan grunnskólastigsins starfaði á grundvelli kjarasamnings FG, og skilaði
hann skýrslu fyrir nokkru. Þar er lagt til að ráðuneytið leiti eftir ráðgjöf/úttekt hjá Evrópumiðstöð
um skóla án aðgreiningar (inclusion in education) um hvernig best væri að vinna að stefunni Skóli
án aðgreiningar hér á landi. Aðalheiður og Svanhildur formaður SÍ fóru af hálfu KÍ á fund í
ráðuneytinu fyrir skömmu um þessa úttekt/ráðgjöf, og ljóst að hún mun ná til leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla og að gert er ráð fyrir aðkomu margra aðila að henni, og þar á meðal KÍ.
Kjarninn í stefnunni Skóli án aðgreiningar er skóli og menntun fyrir alla en eins og staðan er í
dag er sú ekki raunin og tilgangurinn með úttektinni er að finna hvar skóinn kreppir að og leggja
fram tillögur til úrbóta. Hér er á ferðinni er stórt mál sem snýst um grundvallarréttindi barna og
ungmenna til menntunar og jafnrétti til náms. Aðalheiður hvatti fulltrúa í framkvæmdastjórn að
upplýsa sínar skólamálanefndir um verkefnið. Anna María sagði að skólamálanefnd FF myndi
vegna þessa sækjast eftir samráði við fagfélög náms- og starfsráðgjafa og starfsbrautakennara en
þar væri mikil sérfræðiþekking til staðar á þessu sviði. Rætt var um að mikilvægt væri að
framkvæmdastjórn fylgdist vel með vinnu að þessu verkefni.
5.
NLS FUNDIR Á ÍSLANDI 2016
Rætt var um hugmyndir um viðfangsefni á fundum NLS á Íslandi árið 2016, og hafðar til
hliðsjónar hugmyndir framkvæmdastjóra NLS í pósti til KÍ. Framkvæmdastjórn var sammála um
að leitað verði til Jóns Torfa Jónassonar um fyrirlestur um skóla framtíðarinnar. Einnig var Atli
Harðarson nefndur sem áhugaverður fyrirlesari um námskrár og faglegt sjálfstæði kennara.
Ennfremur kæmi vel til greina að fjalla um unga kennara og nýliðun í kennslu og einnig var nefnt
starf fagráðs um starfsþróun en það færi þó alveg eftir því hvað kæmi út úr starfi fagráðsins.
Framkvæmdastjórn var einhuga um þá skoðun að hvítbókin ætti ekkert erindi sem viðfangsefni á
þessum fundum. Anna María lagði til að skipulagðar væru menningarferðir í tengslum við
fundina, svo sem skoðunarferð í Hörpu. Ákveðið var að ræða aftur á næsta fundi framkvæmdastjórnar viðfangsefni NLS fundanna.
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6.
FRÆÐSLUFUNDIR SKÓLAMÁLARÁÐS KÍ HAUSTÖNN 2015
Rætt var um fræðslufundi skólamálaráðs sem áformað er að halda á önninni:
a.
Forystufræðsla KÍ/skóla- og menntamálahluti verður 14. og 21. október,
undirbúningur er í fullum gangi og upplýsingar um fundina á heimasíðu KÍ.
b.
Opinn fundur um vettvangsnám á öllum skólastigum, 3. nóvember, kl. 15:30-17:00, á
MVS. Fyrirlesari er Kari Smith prófessor við kennaramenntunardeild Háskólans í Bergen,
Noregi. Fundurinn er haldinn að frumkvæði samstarfsnefndar KÍ og MVS en Kari Smith er
aðalráðgjafi sviðsins varðandi vettvangsnám.
c.
Fundur skólamálaráðs fyrir faggreinafélög um tengsl og samstarf faggreinafélaga sem
ekki er búið að tímasetja. Hugmyndir um fundinn komu upp í tengslum við framkvæmd
þingsamþykktar KÍ um list- og verkgreinar. Umræður fóru fram um hvernig skipulagið á
fundinum ætti að vera og hvenær hann skyldi haldinn, og einnig var rætt um framkvæmdina
á þingsamþykktinni. Eftirfarandi var ákveðið um þessi efni:






Að hafa samband fljótlega við faggreinafélög list- og verkgreina um fund með
stýrihópi félaganna til að vinna að þingsamþykktinni, stofnun stýrihóps með
einum fulltrúa frá leik-, grunn-, tónlistar- og framhaldsskóla er liður í því að
fara að vinna að samþykktinni.
Að halda fund með fulltrúum MVS, HA og LHÍ og list- og verkgreinakennurum um menntun þeirra og starfsþróun. Ákveðið var að stefna að þessum
fundi í febrúar á næsta ári.
Að halda opinn fund fyrir öll faggreinafélög sem væri nokkurs konar
upplýsinga- og kynningarfundur, svo sem um þá aðstoð sem KÍ veitir
faggreinafélögum og styrki við þau, endurmenntunarsjóði aðildarfélaga KÍ,
fagráð um starfsþróun, kennaramenntun og fleira. Framkvæmdastjórn var
sammála um mikilvægi þessa fundar en væntanlega gæfist ekki tími til þess fyrr
en að hausti 2016.

7.
FRÁ SKÓLAMÁLANEFNDUM
Fjóla og Sigurður greindu frá væntanlegum morgunverðarfundi FL og FSL „Karlar í yngri barna
kennslu, hvað ætlum við að gera?“ 9. október nk. Fundurinn er hugsaður sem upptaktur að stórri
ráðstefnu með sömu yfirskrift sem félögin standa fyrir þann 12. febrúar á Grand hóteli.
Aðalfyrirlesari á ráðstefunni er Tim Rohrmann en hann fer fyrir hópi fræðimanna sem rannsakar
karla í kennslu. Ráðstefnan er opin félagsmönnum annarra aðildarfélaga KÍ.
Anna María greindi frá því sem efst er á baugi hjá skólamálanefnd FF. Nefndin hefur rætt mikið
um þjónustu Rannís við SEF en þar er enginn faglegur starfsmaður eins og var hjá EHÍ. Að mati
skólamálanefndar FF eru áhrifin á starfsemi SEF mjög óheppileg. Nú í ár lítur út fyrir að 10
milljónir verði í rekstarafgang. Einnig er skólamálanefndin mjög ósátt við að verkgreinakennarar
sem stunda einingabært nám við HR sem SEF skipulagði fái ekki greitt fyrir staðnar einingar frá
Vísindasjóði FF/FS. Anna María greindi frá því að SEF hefði ákveðið að styrkja hóp stærðfræðikennara til stærðfræðináms á háskólastigi og að lokum sagði hún frá ráðstefnunni „Framhaldsskóli á krossgötum“ sem FF stendur að í samvinnu við Menntavísindasvið HÍ 25. september nk.
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8.
ÖNNUR MÁL
Fjóla greindi frá tilraunaverkefni sem FL stendur að ásamt Sambandi íslenskra sveitafélaga og KÍ
um hávaðamælingar í leikskólum. Verkefnið er liður í að framfylgja bókun í kjarasamningi um
aðbúnað kennara í leikskólum. Valdís Jónsdóttir talmeinafræðingur er sérfræðilegur ráðgjafi við
verkefnið og mun hún gera rannsókn á þremur leikskólum á Akureyri, greina stöðuna og koma
með úrbótatillögur. Aðalheiður lagði fram skýrslu Ingileifar Ástvaldsdóttur fulltrúa SÍ í framkvæmdastjórn um ársfund Ledarforum NLS sem fram fór í Umea 8.-10. september sl.
Fleira var ekki rætt og fundi slitið kl. 15:10.
Alma Oddgeirsdóttir ritaði fundargerð.
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