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FRAMKVÆMD LÆSISÁÆTLANA OG NÁMSMATS SAMKVÆMT AÐALNÁMSKRÁM, SAMRÆÐUR VIÐ FULLTRÚA MENNTAMÁLASTOFNUNAR
Gestir fundarins undir þessum lið voru fulltrúar frá Menntamálastofnun: Arnór Guðmundsson,
Gylfi Jón Gylfason og Ingibjörg Bryndís Hilmarsdóttir. Spurningar sem framkvæmdastjórn
skólamálaráðs KÍ hafði sent gestum fyrir fundinn eru í fylgiskjali með þessari fundargerð.
Aðalheiður bauð gesti velkomna og lagði til að spurningar sem gestir fengu sendar fyrir fundinn
yrðu hafðar til hliðsjónar í samræðunum, og bauð gestum að taka til máls.
Arnór þakkaði fyrir fundarboðið og fagnaði því að fundur sem þessi væri haldinn. Hann greindi
frá að nýbúið væri að hrinda af stað læsisátaki því sem kveðið er á um í hvítbók menntamálaráðherra. Þjóðarsáttmáli um læsi hefði það markmið að árið 2018 myndu 90% nemenda geta lesið
sér til gagns við lok grunnskóla. Arnór fagnaði samstarfi við kennara og hét stuðningi við þá í
tengslum við verkefnið. Hann tók fram að nokkrar spurninganna frá KÍ snertu fremur menntamálaráðuneytið en Menntamálastofnun og nefndi kennaramenntun sem dæmi og endurmenntun
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kennara og samráð við fagráð um símenntun og starfsþróun kennara. Hann sagði að spurningum
KÍ væri fyrst og fremst svarað út frá læsisverkefninu.
Gylfi Jón ræddi um spurninguna hvernig Menntamálastofnun ætlaði að haga samstarfi og samráði
við KÍ um framkvæmd læsis og sagði ríkan vilja vera til samstarfs. Nú væri unnið að því að koma
upp tengiliðum til að veita stuðning við mótun og framkvæmd læsisáætlana í sveitarfélögum og
skólum. Gylfi Jón sagði að koma þyrfti í farveg hvernig upplýsingaflæði yrði háttað og samstarfi
við kennara og skólafólk. Allir væru að stíga út í djúpu laugina og að finna þurfi góðan farveg
fyrir upplýsingagjöf og stuðning. Hann lagði áherslu á að ekki væri um að ræða boðvald yfir
skólum og kennurum í læsisverkefninu, hver skóli markaði eigin læsisáætlanir og
Menntamálastofnun veitti stuðning og ráðgjöf.
Ingibjörg Bryndís vildi sem mest samstarf, sagði alla læsisráðgjafa vera reynda kennara og taldi
hópinn geta átt gott samstarf við vettvanginn. Hún tók undir orð Gylfa Jóns um að ráðgjafarnir
væru fyrst og fremst til stuðnings fyrir starfandi kennara.
Arnór óskaði eftir hugmyndum framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ um framkvæmd og
stuðning við Þjóðarsáttmála um læsi og Ingibjörg Bryndís áréttaði að mikilvægt væri að fá fram
sjónarmið KÍ hvað þetta varðaði.
Aðalheiður spurði um hvað fælist í stuðningi Menntamálastofnunar við læsisverkefnið.
Gylfi Jón sagði að nú væri verið að stíga fyrstu skrefin með læsisverkefnið. Leiðin í hvítbók væri
sú að setja upp tímasett og vörðuð markmið. Vinna ætti að því markmiði að 90% nemenda gætu
lesið sér til gagns árið 2018 samkvæmt ákveðnum leiðum. Leggja ætti fyrir skimunarpróf í öllum
grunnskólum landsins. Verið væri að skoða ýmis próf og mælitæki og sagði hann það vera
forgangsverkefni hjá Menntamálastofnun að búa til skimunarpróf sem tækju til tölulegra
markmiða og lestrarmælinga. Í þessu samhengi væri horft á lestrarpróf, hraða, skilning og
stafsetningu með samræmdum hætti og viðmiðum frá fyrsta til tíunda bekkjar. Þessi skimunarpróf myndu leysa af hólmi gömul mælitæki sem sum hver væru frá 1950. Þetta væru allt saman
tæki sem þyrftu að vera til staðar svo að hægt væri að byrja læsisátakið á markvissan hátt. Í
kjölfarið þyrfti síðan að kenna kennurum á mælitækin sem væru hugsuð sem vinnutæki fyrir þá.
Hugmyndin væri að niðurstöður prófanna væru skráðar í miðlægan grunn og kennarar fengju
stöðu nemenda sinna miðað við ákveðin samræmd viðmið fyrir árganga sem æskilegt væri að
nota. Ástæða þess að grunnurinn væri miðlægur væri sú að með því móti væri auðvelt að sjá hvar
vel gengi og hvað þyrfti að laga og hægt væri að bregðast skjótt við þar sem aðstoðar væri þörf. Í
þessum grunni yrðu óopinber vinnugögn sem eingöngu væru hugsuð fyrir viðkomandi nemendur
og skóla. Ekki væri um að ræða viðbót við samræmd próf. Þessa dagana væru læsisráðgjafar að
fara yfir lestarstefnur og viðmið hjá öllum skólum í landinu og einnig væri verið að skoða
nágrannalöndin í þessu tilliti.
Anna María spurði hvaða læsisúrræði yrðu útbúin fyrir framhaldsskólana.
Gylfi Jón sagði að verkefnið miðaði fyrst og fremst við grunnskólastigið en það skilaði vonandi
betur læsum nemendum í framhaldsskólana þegar fram liðu stundir. Arnór nefndi að í Ontario í
Kanada væru skimunarpróf í læsi lögð fyrir í framhaldsskólum og sá hann fyrir sér að þannig yrði
það hér á landi í framtíðinni. Gylfi Jón sagði að meta þyrfti áhrif styttingar náms í framhaldsskólum og að aðgerðaáætlun frá ráðuneyti vantaði um þetta. Hann sagði að í þeim sveitarfélögum
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sem farið hefðu af stað með læsisáætlanir virtist illa læsum nemendum fækka og nefndi
Reykjanesbæ, Dalvík og Ísafjörð sem dæmi. Hann vonaði að framhaldsskólarnir nytu góðs af
læsisverkefninu með því að fá betur undirbúna nemendur úr grunnskóla. Ingibjörg Bryndís taldi
að læsisátakið myndi skila betur læsum nemendum í framhaldsskólana og nefndi sem dæmi að
eftir að farið var að vinna markvisst með læsisáætlanir á Suðurnesjum hefði brotthvarf úr námi í
Fjölbrautaskóla Suðurnesja minnkað úr ellefu prósentum í sjö. Hún sagði að hugsa þyrfti
heildstætt um læsi á skólastigunum og að það myndi skila betur læsum framhaldsskólanemendum.
Aðalheiður spurði hvaða stoðkerfi verði byggt inn í læsisverkefnið fyrir kennara, svo sem
stuðningur sérfræðinga á borð við talmeinafræðinga og sérkennara.
Gylfi Jón sagði að búið væri að sýna fram á það að nemendur læsu minna en áður. Því væri það
fyrsta verkefnið að nemendur læsu meira. Gert væri ráð fyrir meiri lestri nemenda í þeim
sveitarfélögum sem komin væru af stað með læsisáætlanir, síðan væri það kennara að útfæra og
fá foreldra með sér í lið. Hann taldi að þetta myndi gangi eftir í um 95% tilvika en að sjálfsögðu
þyrfti utanaðkomandi sérfræðinga í einhverjum tilvikum svo sem sérkennara, talmeinafræðinga
og kennsluráðgjafa. Tryggja þyrfti að slíkir sérfræðingar væru til staðar á vegum sveitarfélaganna. Ingibjörg Bryndís nefndi tvítyngd börn í þessu samhengi. Hún sagðist skynja mikla
þörf fyrir að málefni þeirra væru skoðuð og að nauðsynlegt væri að huga afar vel að stöðu þeirra.
Fjöldi tvítyngdra barna myndi aukast á næstu árum og Menntamálastofnun vildi leggja þessum
málaflokki lið.
Guðbjörg spurði um samsetningu skimunarprófa og hvers konar lesskilningur yrði prófaður. Hún
sagðist skynja að læsisteymið væri sterkt en mjög fámennt og að þörfin væri mikil, og velti fyrir
sér hvort teymið væri nægilega fjölmennt til að þjónusta alla leikskóla og grunnskóla landsins,
grunnskólar væru 200 og leikskólar um 225.
Gylfi Jón sagði að skimunarprófin myndu samanstanda af leshraða, lesskilningi og stafsetningu.
Hvað varðaði lesskilninginn yrði væntanlega bæði leitað eftir skilningi úr upplýsingatextum og
bókmenntatextum. Próffræðingar væru að skoða samsetningu prófanna og eftir væri að skilgreina
ýmis atriði og taka afstöðu til þeirra. Hann taldi að í kjölfar aukins leshraða myndi lesskilningur
batna. Þetta væri verið að skoða í samhengi við námskrá þar sem kveðið er á um læsi á
mismundandi máta. Hvað varðaði getu læsisteymisins til að sinna leikskólum og grunnskólum
landsins þá taldi hann svo vera og benti á að nú þegar væri byrjað að vinna að ýmsum sterkum
úrræðum í Menntamálastofnun, svo sem að byggja upp upplýsingavef og fræðslumyndbönd og að
teymið væri strax byrjað að starfa á vettvangi. Hann sagði þó sveitarfélög standa misvel að vígi
og að huga þyrfti vel að sérúrræðum í fámennum sveitarfélögum. Hann sagðist hafa þá tilfinningu
að mjög mikið væri að gerast í læsismálum víða um land, að mjög mikil gerjun hefði átt sér stað
eftir PISA 2012 og að stór hluti kennarasamfélagsins væri kominn af stað í mikla læsisvinnu sem
myndi auðvelda vinnu við læsisátakið.
Fjóla ræddi um orðalag í fjárhagsáætlun og tímalínu menntamálaráðuneytis um framkvæmd
aðgerðaáætlunar um læsi. Þar væri talað um breytingar á vinnulagi leikskóla sem hefði vakið
mikla athygli og kurr í leikskólum landsins. Fjóla velti fyrir sér hvað átt væri við með þessu
orðalagi og sagði að margar rannsóknir sem hefðu verið gerðar á læsi yngri barna sýndu að
leikskólakennarar þyrftu ráðgjöf um það hvernig væri hægt læra að lesa í gegnum leik. Fjóla
3

Skólamálaráð KÍ - 15. fundur 22. október 2015

varaði við að kennslufræði grunnskólans væri tekin upp í leikskólum og nefndi að í hvítbók væri
talað um að lestarnám hefjist í leikskóla. Hún spurði hvort ráðgjafar kæmu í leikskólana út frá
hugmyndafræði leikskóla eða grunnskóla.
Ingibjörg Bryndís sagði það alveg ljóst að ekki væri verið að breyta hugmyndafræði
leikskólastigsins og alls ekki væri verið að taka leikinn út í leikskólastarfinu heldur fléttaðist
bernskulæsi í leikskóla inn í læsisáætlanir. Hún taldi einnig mikilvægt að tryggt væri að hver
leikskóli héldi sínum sérkennum, og að ráðgjöfin yrði að sjálfsögðu veitt út frá hugmyndafræði
leikskóla enda hefðu ráðgjafar í teyminu bæði menntun og reynslu á því stigi.
Gylfi Jón sagðist ekki hafa heyrt neinn gefa í skyn að hefðbundin lestarkennsla yrði tekin upp í
leikskóla. Mannauður teymisins yrði nýttur til að fara bæði í leikskóla og grunnskóla. Teymið
kæmi ekki inn með aðferðir, heldur stuðning og gögn. Stefnan væri að finna vandann nægilega
snemma til að hægt væri að bregðast við strax. Nú þegar væri verið að skima, engin eðlisbreyting
myndi vera í því hvernig væri verið að skima, heldur væri stefnt að því að byrja að skima fyrr.
Fjóla ræddi um faglegt sjálfstæði kennara í lestarkennslu og nefndi dæmi um sveitarfélag þar sem
stýrihópur á vegum þess lagði línur um fyrirkomulag lestrakennslu í skólunum. Hvernig
samræmdist þetta áherslum á faglegt sjálfstæði kennara og skóla? Hvernig væru útfærslurnar
hugsaðar?
Gylfi Jón sagði þetta vissulega vera raunina í einhverjum sveitarfélögum og taldi það hafa gefist
vel að hafa grófa viðmiðunarlínu um læsiskennslu sem síðan væri útfærð í hverjum skóla fyrir sig
með samtali og samráði þeirra sem þar starfa. Hann sagði Menntamálastofnun fagna því að fá að
kynna með fyrirlestrum þau sjónarmið sem hvítbókarvinnan byggði á, búið væri að taka ákvörðun
um að vinna út frá stefnunni í hvítbók. Núna væri það útfærslan sem brynni á og yrði
framkvæmdin unnin út frá virðingu fyrir öllum aðilum.
Svanhildur lagði áherslu á gott upplýsingastreymi frá Menntamálastofnun. Nú færi öll vinnan í
skimunarprófin og stefnt væri að því að þau verði tilbúin í vor. Mikilvægt væri að upplýsa
skólafólk um þá vinnu sem komin er af stað í Menntamálastofnun, fræða um skimunarprófin,
hvaða aðferðafærði liggi að baki þeim, hvernig og hvenær ætti að leggja þau fyrir o.s.frv.
Gylfi Jón lýsti sig sammála þessu, það væri samstarfsverkefni Menntamálastofnunar, kennara og
sveitarfélaga. Ingibjörg Bryndís tók undir mikilvægi upplýsingastreymis.
Aðalheiður brýndi fulltrúa Menntamálastofnunar að leggja sig fram um hafa kennara með sér og
að ávinna sér traust kennara. Samskiptin hefðu ekki farið vel af stað vegna neikvæðrar umræðu
Menntamálastofnunar um byrjendalæsi og snúa þyrfti af þeirri braut. Kennarar hér á landi þekktu
mjög vel aðstæður kennara í öðrum löndum, svo sem í Bandaríkjunum og Bretlandi, þar væri
stýring á skólastarfi mjög mikil og sífellt meira faglegt ákvörðunarvald tekið af kennurum og
skólum. Við vildum ekki lenda í þessu fari hér á landi. Aðalheiður lagði áherslu á að kynna vel
vinnutæki og tól fyrir kennurum og að gefa þyrfti kennurum tóm og svigrúm til að koma sér inn í
málin. Hún spurði hvort læsisteymið færi út í skólana til að kenna á matstækin.
Gylfi Jón sagði að fulltrúar úr teyminu myndu bæði fara út í hvern skóla fyrir sig væri þess óskað
og einnig á vettvang sveitarfélaga. Ekki væri í umræðunni að fjölga stöðluðum mælingum sem
yrði flaggað opinberlega, heldur mælingum sem kæmu skólum og nemendum að gagni. Hann
lagði áherslu á þann mannauð sem væri í læsisteyminu, það væri samsett af afburðafólki á sínu
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sviði bæði hvað varðaði faglegan bakgrunn og færni til miðlunar. Ráðgjafar vildu hitta kennara á
vettvangi og leggja sig fram um að samskipti einkenndust af virðingu og auðmýkt. Ráðgjafar
þekktu af eigin raun starfið í leikskólum og grunnskólum.
Guðbjörg og Svanhildur viku af fundi og lýstu yfir ánægju með að læsisteymið væri farið af stað
og hvöttu til góðrar upplýsingagjafar. Hólmfríður Sigþórsdóttir í skólamálanefnd FF tók sæti á
fundinum.
Arnór vék að fjölmiðlaumræðu um byrjendalæsi, hann taldi umræðuna ekki bara hafa verið
neikvæða, gott hefði verið að fá umræðu um menntamál, og fagnaði því hversu fyrirferðarmikil
umræðan um menntamál hefði verið í fjölmiðlum á síðustu vikum.
Hólmfríður spurði um úrræði fyrir unglinga út frá snemmtækri íhlutun.
Gylfi Jón sagði að tryggja þurfi að nemendur lesi, þarna þyrftu að koma til sértækar aðgerðir því
hluti nemenda læsu sér ekki til ánægju og yndisauka, leiðin væri að láta þá lesa upphátt, helst efni
sem væri á þeirra áhugasviði. Nauðsynlegt væri að ræða við nemendur um tilganginn með læsi og
gera mælingar fyrir og eftir. Byrjað var að ræða þetta í haust og verkefni af þessu tagi væri farið í
gang í mörgum skólum. Margir nemendur í framhaldsskólum gætu ekki lesið sér til gagns og þar
þyrftu einnig að vera lestrarráðgjafar. Það væri hluti af fagmennsku kennara að vinna með illa
læsa nemendur, óháð skólastigi.
Anna María sagði að læsisverkefnið þyrfti líka að ná til framhaldsskóla.
Aðalheiður spurði um náms- og kennslugögn, hvaða ráðstafanir yrðu gerðar til að endurskoða og
auka útgáfu náms- og kennsluefnis.
Ingibjörg Bryndís sagði teymið nýlega hafa verið á kynningu með námsefnisútgefendum og að
mikið efni væri nú þegar staðar, hún sagðist sjá merki um jákvæðar breytingar á námsefni síðustu
tvö til þrjú ár. Gylfi Jón nefndi að tilkoma Menntamálastofnunar fæli í sér samruna tveggja
ólíkra stofnana. Útgáfan og vinna læsisteymis renni saman og samvinna verði um að vinna námsog kennsluefni sem hitti í mark hjá nemendum, efni sem snerti áhugamál unglinga í dag.
Hugmyndir væru um að gera rafrænu efni hærra undir höfuð. Engar ríkisaðferðir yrðu boðaðar í
lestarkennslu, boðið verði upp á lestarefni sem verði sannreynt og prófað. Þessa dagana væri
verið að vinna í þessu, verið væri að hugsa nýjar leiðir og til þess væru allir kraftar
Menntamálastofnunar nýttir.
Fjóla spurði um hver myndi hafa það hlutverk að sjá um eftirfylgni. Hver myndi fylgja því eftir
að sveitarfélögin stæðu við hlutverk sitt t.d. hvað varðaði menntun leikskólakennara og tvítyngd
börn?
Gylfi Jón sagði Menntamálastofnun ekki hafa boðvald yfir sveitarfélögunum en stofnunin gæti
kallað eftir upplýsingum, ef einhverju væri ábótavant, þá væri hægt að gera úttekt og leggja til
aðgerðir í kjölfarið.
Aðalheiður ræddi um stöðu á innleiðingu menntastefnu samkvæmt lögum og námskrám
skólastiganna. Nýleg úttekt KÍ á stöðunni sýndi að breitt bil væri á milli markmiða menntastefnu
um kennsluhætti og námsaðstæður nemenda. Hún spurði um hvaða stuðningur yrði skipulagður
við kennara og skóla til að innleiða kennsluhætti, námsmat og námsaðstæður í samræmi við
markmið menntastefnu í lögum og aðalnámskrám skólastiganna, hvaða samræmd könnunarpróf
5
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væru í undirbúningi hjá Menntamálastofnun fram yfir þau sem núna eru notuð í grunnskólum og
hvort að framhaldsskólum yrði veitt heimild til að taka að einhverju leyti mið af niðurstöðum
hæfniprófa við inntöku nemenda næsta vor?
Gylfi Jón sagði að búið væri að setja saman samráðshóp með fulltrúum Menmntamálastofnunar,
FG og SÍ, um innleiðingu námsmats í grunnskólum. Það sem út úr því starfi ætti að koma væru
skýrar leiðbeiningar um það hvernig standa ætti að námsmati. Leiðbeiningar ættu að vera
sýnilegar á heimasíðu Menntamálastofnunar og einnig yrði farið út í skólana með kynningar. Á
heimasíðu Menntamálastofnunar væri „spurt og svarað“ um námsmat. Samráðshópurinn myndi
skila af sér innan eins til tveggja mánaða. Kennarar fengju í hendur leiðbeiningar til að styðjast
við í námsmati og spurningar sem hægt væri að styðjast við í hæfnimati. Hann sagði það rétt að
skólar þyrftu meiri stuðning við innleiðingu námsmats. Hæfnimiðuð próf væru eðlileg þróun af
samræmdum prófum í ljósi áherslna í námsmati. Í vetur yrðu forprófuð ný hæfnimiðuð samræmd
könnunarpróf fyrir 10. bekk. Umræða hefði átt sér stað um óöryggi með námsmat grunnskóla
vegna inntöku nýnema í framhaldsskóla. Nemendur þyrftu að njóta jafnræðis við inntöku í
framhaldskóla og því þyrftu skólaeinkunnir grunnskóla að endurspegla sem best getu og hæfni
nemenda. Kallað væri eftir samræmdum hæfniprófum í sumum framhaldskólum við inntöku
nemenda. Grunnskólar gerðu þá kröfu að námsmati þeirra væri treyst. Ekki væri gert ráð fyrir að
tekið yrði mið af hæfniprófum við inntöku í framhaldsskóla næsta vor. Sú hugmynd væri ekki
ofarlega á baugi.
Arnór áréttaði að það væri ekki á valdi Menntamálastofnunar að veita framhaldsskólum heimild
til að taka mið af hæfniprófum við inntöku nýnema. Slíkar breytingar væru hjá ráðuneytinu.
Klukkan 16:00 var gestum þakkað fyrir góðan fund. Þeir þökkuðu fyrir sig og lögðu áherslu á
gott samstarf Menntamálastofnunar og KÍ og mikilvægi góðs upplýsingaflæðis, og viku af fundi.
2.

FUNDARGERÐ FJÓRTÁNDA FUNDAR FRAMKVÆMDASTJÓRNAR
SKÓLAMÁLARÁÐS KÍ 18. SEPTEMBER 2015
Fundargerðin var samþykkt.
3.

UMRÆÐUHEFTI UM MENNTAMÁL, OG EFTIRFYLGNI MEÐ FRAMKVÆMD
HVÍTBÓKARMÁLA
Umræður fóru fram um drög að umræðuhefinu. Rætt var um að efnið þyrfti að vera hnitmiðað og
fela í sér talnagögn, það yrði sent út í byrjun nýs árs til félagsmanna og sérstök beiðni færi til
formanna svæða- og félagsdeilda og trúnaðarmanna um að kynna það vel í skólunum, stuðla að
umræðum um efnið, vettvangi fyrir þær og að óska eftir athugasemdum og ábendingum um efnið.
Ákveðið var að Aðalheiður héldi áfram með drögin og tæki afstöðu til þess hvað vantaði, talna og
breytinga og sendi til fulltrúa í framkvæmdastjórn fyrir 4. nóvember sem færu með það inn í sínar
nefndir, og kæmu ábendingum til AS í kjölfarið. Ákveðið var að nota desemberfund framkvæmdastjórnar til að ganga frá efninu til útsendingar.
4.
MÁLEFNI FAGGREINAFÉLAGA KENNARA
Aðalheiður gerði grein fyrir þeirri ákvörðun menntamálaráðuneytis sem tilkynnt var fyrir
skömmu í bréfi til faggreinafélaga kennara um að ráðuneytið myndi eftir þetta skólaár fella niður
árlega styrki til sjálfstæðrar starfsemi félaganna en þau hafa í gegnum árin verið ráðuneytinu
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innan handar með ýmis fagleg verkefni og löng hefð væri fyrir árlegum styrkjum til starfsemi
þeirra. Þessi staða var rædd á stjórnarfundi KÍ fyrir skömmu og framkvæmdastjórn var falið að
senda bréf til menntamálaráðherra til að mótmæla þessari ákvörðun með samriti til formanna
faggreinafélaganna. Aðalheiður kynnti bréf til ráðherra í þessum tilgangi sem byggir á þeim
bréfum sem faggreinafélgin hafa sent til ráðherra til að mótmæla þessum gjörningi.
Framkvæmdastjórn var samþykk bréfinu til ráðherra. Faggreinafélög kennara hafa fengið styrki
allar götur frá 1988 og mikill skaði ef þeir féllu niður. Það væri villandi framsetning hjá
ráðuneytinu að verið væri að breyta verklagi við veitingu styrkja þannig að í framtíðinni yrðu þeir
einungis veittir fyrir verkefni sem faggreinafélög væru fengin til að vinna fyrir ráðuneytið. t.d. til
að fylgja eftir stefnu ráðuneytisins og forgangssviðmiðum. Ákvörðun ráðuneytis felur að mati KÍ
ekki í sér breytingar á verklagi við veitingu styrkja heldur þvert á móti niðurfellingu árlegra
styrkja. Áform ráðuneytis um að óska eftir sérfræðivinnu frá faggreinafélögum féllu undir
samninga um vinnukaup og uppfylltu ekki þörf faggreinafélaga fyrir rými til sjálfstæðrar
starfsemi.
Undir þessum dagskrárlið ræddi Aðalheiður um framhaldið á samstarfi við faggreinafélög list- og
verkgreinakennara um framkvæmd þingsamþykktar um list- og verkgreinar. Upplýsingar hefðu
borist um að hópurinn sem hitti framkvæmdastjórn síðast að máli væri að taka saman svör við
spurningunum sem þá hefði verið sammælst um að gera og senda til framkvæmdastjórnar.
Mögulega gæti framkvæmdastjórn staðið frammi fyrir því að ekki væri myndaður stýrihópur listog verkgreina eins og óskað hefði verið eftir. Ákveðið var að senda tölvupóst til hópsins þar sem
óskað væri eftir fundi með stýrhóp list- og verkgreina til að ræða um áframhaldandi starf að
framkvæmd þingsamþykktarinnar.
5.
FAGRÁÐ UM STARFSÞRÓUN
Aðalheiður lagði fram minnisblað um stöðu mála í fagráðinu, með fylgdu ýmis gögn sem tengjast
stefnumótunarvinnunni í fagráðinu. Aðalatriðið í sambandi við stöðuna í fagráðinu væri að ýmsar
línur væru nú farnar að skýrast í stefnumótunarvinnunni. Á síðasta fundi fagráðsins hefði verið
ákveðið að nota næsta fund í fagráðinu 26. nóvember til að vinna að stefnumótuninni og þyrfti
framkvæmdastjórn að vera búin fyrir þann fund að setja niður þau atriði sem þyrftu að komast inn
í stefnumótunarvinnu fagráðsins. Ákveðið var að nota næsta fund í framkvæmdastjórn til að ræða
þau mál. Aðalheiður mun setja stefnumótunargögnin í dropbox framkvæmdastjórnar.
6.
ÚTTEKT Á ÍSLANDI Á MENNTUN ÁN AÐGREININGAR
Aðalheiður greindi frá því að eftir að framkvæmdastjórn tók þetta fyrir á síðasta fundi sínum
sendi menntamálaráðuneytið endurskoðaða tillögu frá Evrópumiðstöðinni um úttektina sem KÍ
veitti umsögn um. Í síðustu viku kom erindi til KÍ frá ráðuneytinu um formlegt samstarf um
úttektina. Stjórn KÍ tók erindið fyrir á síðasta stjórnarfundi og mælti með að fulltrúar KÍ í þessu
samstarfi kæmu úr framkvæmdastjórn skólamálaráðs og vísaði erindinu þar til umræðu og
ákvörðunar. Aðalheiður sagði að samkvæmt upplýsingum ráðuneytis myndi samstarfið felast í að
KÍ veiti aðstoð við ef mynda þyrfti rýnihópa, aðstoð við yfirlestur og rýni gagna og þátttöku í
fundum um úttektina. Ákveðið var að KÍ lýsti yfir vilja um þátttöku í umræddu samstarfi, og með
því að leggja fram starfskrafta sína og sérfræðiþekkingu í þágu þess. Tillaga Aðalheiðar um
fulltrúa KÍ í samstarfinu var samþykkt. Fulltrúar KÍ eru Aðalheiður Steingrímsdóttir
varaformaður KÍ og formaður skólamálaráðs (aðaltengiliður), Fjóla Þorvaldsdóttir varaformaður
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Félags leikskólakennara og formaður skólamálanefndar FL, Guðbjörg Ragnarsdóttir
varaformaður Félags grunnskólakennara og formaður skólamálanefndar FG og Anna María
Gunnarsdóttir formaður skólamálanefndar Félags framhaldsskólakennara. Fyrir hönd KÍ skrifar
varaformaður KÍ undir samstarfsyfirlýsingu samstarfsaðila við mennta- og
menningarmálaráðherra þann 3. nóvember vegna úttektarinnar.
7.
FRÁ SKÓLAMÁLANEFNDUM - FARIÐ HRINGINN
Þessum lið var frestað.
8.

ÖNNUR MÁL:
a.
NLS fundir á Íslandi 2016
Aðalheiður rifjaði upp umræðu framkvæmdastjórnar á síðasta fundi um NLS fundi á Íslandi
2016, hafði hún greint formanni KÍ frá þeim niðurstöðum og hafði hann komið þeim til
framkvæmdastjóra NLS. Ákveðið var að halda áfram að huga að þema og dagskrá
fundanna og óskaði Aðalheiður eftir því að fulltrúar tækju þetta efni upp í sínum
skólamálanefndum.
b.
Fundur um vettvangsnám á skólastigunum, samstarf KÍ, HA, HÍ, 3. nóvember
Fundurinn er samstarfsverkefni HÍ, KÍ og HA og verður haldinn í Bratta á Menntavísindasviði HÍ, kl. 15:30-17:00 og sendur út í steymi. Kari Smith, prófessor í menntunarfræðum
kennara við háskólann í Bergen verður aðalfyrirlesari. Ánægjulegt væri að takast skyldi að
fá háskólana til samstarfs um þennan fund sem er fyrir alla áhugasama um vettvangsnám
kennaranema á öllum skólastigum. Rætt hefur verið um að biðja þátttakendur á fundinum
að skrifa niður tvo til þrjá punkta um hvernig væri hægt að halda áfram með umræður um
kennaramenntun til að undirbúa annan fund í samstarfi þessara þriggja aðila á vorönn með
útvíkkuðu þema og fjalla þá um nýja kennara í starfi og leiðsögn við þá, og með erindum
frá kennaranemum, æfingakennurum á vettvangi og háskólakennurum.
Undir þessum dagskrárlið var rætt um hvernig KÍ myndi skipuleggja sig í samstarfi við LHÍ
um málefni kennarastarfsins og kennaramenntunar. Ákveðið var að senda forseta listkennsludeildar og tónlistardeildar LHÍ beiðni um formlegt samstarf, og að fulltrúar KÍ í
þessu samstarfi yrðu tveir, formaður skólamálaráðs KÍ og fulltrúi frá FT.
c.
Skólamálaþing KÍ 2016
Aðalheiður gerði grein fyrir því að í ársáætlun KÍ væri gert ráð fyrir að taka skólamálaþingin upp aftur. Umræður fóru fram um heppilega tímasetningu, fyrirlesara og fundarstað.
Rætt var um föstudaginn 23. september 2016, kl. 10-16, þar sem íslensk kennarastétt kæmi
saman til að fjalla um skóla- og menntamál. Finna þurfi áhugaverða fyrirlesara og var rætt
um að sækja aðalfyrirlesara út fyrir landsteinana sem trekktu að. Ken Robinson í Englandi
var nefndur í því sambandi og Harpa sem fundarstaður.

Næsti fundur framkvæmdastjórnar verður föstudaginn 20. nóvember kl. 13:00.
Fleira var ekki gert og var fundi slitið kl. 17:10.
Alma Oddgeirsdóttir ritaði fundargerð.
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FYLGISKJAL MEÐ FUNDARGERÐ
Fundur framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ og Menntamálastofnunar, 22.október 2015
A. Spurningar um framkvæmd aðgerðaáætlunar um læsi
Skólastarfið, stuðningur, (sí)menntun og starfsþróun
1.
Hvaða ráðstafanir verða gerðar til þess að skólastjórnendur fái virkan stuðning í formi
fræðslu, þjálfunar og ráðgjafar til að efla starfsþróun kennara á vettvangi og í
tengslum við læsi og til að efla skólastjórnendur sem faglega leiðtoga í skólastarfi?
2.

Hvernig á að vinna að því að allir kennarar skilgreini sig sem læsiskennara og vinni
m.a. með orðaforða, ritun, lesskilning og tjáningu í ólíkum námsgreinum, hafi góð tök
á aðferðum við eflingu læsis og ritunar og flétti þær inn í kennslu í öllum
námsgreinum?

3.

Hvaða stuðningur, (sí)menntun og starfsþróun við kennara? Hvernig?

4.

Hvernig verður unnið að tillögum í aðgerðaáætlun sem varða kennaramenntun,
starfsþjálfun kennaranema á vettvangi, skipulagðan stuðning við útskrifaða kennara
og endurskilgreiningar á hlutverki og ábyrgð háskóla til að sinna kennurum?

5.

Hvernig hyggst Menntamálastofnun haga samstarfi og samráði við KÍ um
framkvæmd læsis?

Nemendur og foreldrar
1.
Hvaða ráðstafanir verða gerðar til að styðja við tvítyngda nemendur/nemendur af
erlendum uppruna og foreldra þeirra?
2.

Hvaða ráðstafanir verða gerðar til að styðja við kennara til að vinna með nám
tvítyngdra nemenda/nemenda af erlendum uppruna?

3.

Hvaða ráðstafanir verða gerðar til að efla ábyrgð foreldra á námi barna sinna og
skuldbindingar við nám þeirra?

Stoðkerfi
1.

Hvaða forgangsröðun verður í starfi ráðgjafa? Hvernig? Hvar verða ráðgjafar
staðsettir?

2.

Hvernig á að vinna að því að ráðgjafar sinni stuðningi við læsisnám og námsmat um
allt land og starfsþjálfun á vettvangi?

3.

Hvernig verður farið að því að styrkja hlutverk talmeinafræðinga og annarra
sérfræðinga, og tryggja aðkomu talmeinafræðinga að eflingu læsis?

4.

Hvaða ráðstafanir verða gerðar til að endurskoða og auka útgáfu náms- og
kennsluefnis/lesefnis og auka aðgang að því?

5.

Hverskonar skimanir/mat verða útbúnar fyrir skóla og kennara til að meta árangur í
málþroska og læsi í leikskólum og grunnskólum? Hvernig verður niðurstöðum fylgt
eftir? Hvaða stuðningur við skóla og kennara?

6.

Í fjárhagsáætlun og tímalínu ráðuneytis segir í 3b „...breytingar á vinnulagi
leikskóla.“ Hvað felst í þessu orðalagi? Felur það í sér að gera eigi breytingar á
faglegu starfi í leikskólum? Á að taka upp akademíska kennsluhætti eða verður áfram
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lögð áhersla á að börnin læri grunnþætti bernskulæsis eftir fjölbreyttum leiðum í
gegnum leik og skipulagt starf?
7.

Hvernig verður séð til þess að upplýsingar um læsisvanda fylgi nemendum milli
skólastiga og með þær unnið á einstökum skólastigum?

Samfélagið
1.
Hvernig á að varpa ljósi á mikilvægi kennarastarfsins og því ómetanlega hlutverki
sem kennarar gegna í samfélagslegu tilliti í þjónustu við hvern nemanda?
2.

B.

Hvaða ráðstafanir verða gerðar til þess að hvetja fjölmiðla til samfélagslegrar
ábyrgðar með umfjöllun um íslenskt mál, menntamál og læsi, og að vekja athygli á
mikilvægi starfs kennara og þróunarstarfi í skólum?

Spurningar um framkvæmd námsmats samkvæmt aðalnámskrám
1.
Hvaða stuðningur verður skipulagður við kennara og skóla til að innleiða
kennsluhætti, námsmat og námsaðstæður í samræmi við markmið menntastefnu í
lögum og aðalnámskrám skólastiganna?
2.

Hvaða samræmd könnunarpróf eru í undirbúningi hjá Menntamálastofnun fram yfir
þau sem núna eru notuð í grunnskólum? Hvers konar próf, hvaða tilgangur?

3.

Verður framhaldsskólum veitt heimild til að taka að einhverju leyti mið af
niðurstöðum hæfniprófa við inntöku nemenda næsta vor? Hver er tilgangurinn?
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