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Fundargerð framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ
38. fundur mánudaginn 11. desember 2017, kl. 13:30
Haldinn í Austra, Kennarahúsinu
Mætt: Aðalheiður Steingrímsdóttir (KÍ), Anna María Gunnarsdóttir (FF), Fjóla Þorvaldsdóttir
(FL), Guðbjörg Ragnarsdóttir (FG) og Vigdís Guðmundsdóttir (FSL).
Alma Oddgeirsdóttir (FS), Magnús J. Magnússon (SÍ) og Daníel Arason (FT) boðuðu forföll.
DAGSKRÁ
1.
Fundargerð 37. fundar framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ 20. nóvember 2017.
2.
Endurskoðun skólastefnu.
3.
Ályktanir um skóla- og menntamál.
4.
Kennaranemar.
5.
Fréttir af starfi skólamálanefnda.
6.
Önnur mál.

-O-O-OAðalheiður setti fundinn og gengið var til dagskrár.

1.

FUNDARGERÐ 37. FUNDAR 20. NÓVEMBER 2017

Engar athugasemdir voru gerðar við fundargerðina og var hún samþykkt.
Umræður fóru fram um eftirfarandi atriði í fundargerðinni:
•
Skóli og menntun fyrir alla
Aðalheiður sagði að verkefnastjóri stýrihópsins hefði fundað með nýjum menntamálaráðherra um verkefnið og um nauðsyn þess að ráðherra taki verkefnið til sín og tryggi að aðrir
ráðherrar gerðu það einnig.
Anna María greindi frá nýlegum fundi í rýnihópi um gerð kynningarefnis um menntun fyrir
alla og starfsþróun kennara. Lítið hefði verið rætt um innihald kynningarefnisins en meira
um formið á því og lögð áhersla á að nota samfélagsmiðla, örskot (sketch) á Snapchat en
ekki myndbönd. Anna María sagði að rætt hefði verið um að rýnihópurinn hittist aftur til að
ræða þetta.
Aðalheiður greindi frá að ekki væri komin mynd á það hvort að samstarfsráð um
starfsþróun taki að sér að útfæra tillögur um menntun og starfsþróun kennara í úttekt á
stefnu um menntun fyrir alla í samstarfi við stýrihóp um menntun fyrir alla.
•
Samstarfsráð um starfsþróun
Aðalheiður greindi frá helstu atriðum sem komu fram á nýlegum fundi í samstarfsráði sem
haldinn var 23. nóvember sl. Fyrir hádegi var fjallað um nýliðun og brotthvarf og eftir
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hádegi um starfið í öðrum nefndum samstarfsráðsins, kynningarnefnd, nefnd um greiningu
á þörfum og nefnd um stoðkerfi við starfsþróun. Einnig lögðu fulltrúar KÍ í samstarfsráði
fram erindi um norræna samstarfsverkefnið um leiðsögn við nýliða í kennslu og óskuðu
eftir umræðum um mögulega aðkomu ráðsins að verkefninu og hvernig. Í umræðum var
ekki talin ástæða til að búa til sérstakan hóp um verkefnið innan samstarfsráðsins en tengja
það þeim nefndum sem eru starfandi á vegum ráðsins, og að ræða það sérstaklega í
nefndum um nýliðun og stoðkerfi. Ennfremur kynnti skrifstofustjóri mennta- og vísindamála í menntamálaráðuneytinu að Sigurjón Mýrdal yrði starfsmaður ráðsins í hálfu starfi,
Björk Óttarsdóttir yrði formaður ráðsins og að ráðuneytið veitti 6 milljónum kr. til starfsemi
ráðsins á árinu 2018 og einnig á árinu 2019.
Anna María, Guðbjörg og Fjóla greindu frá vinnu við að kortleggja breytingar á faglegum
kröfum til kennara og skólastjórnenda sem hafa komið til sögunnar á undanförnum árum á
einstökum skólastigum og á þörfum kennara og skólastjórnenda fyrir starfsþróun og skólaþróun. Þetta væri talsverð vinna sem skili sér vonandi vel til framtíðar. Gengið er út frá því
í samstarfsráðinu að þessi vinna verði notuð til að útfæra stoðkerfi við starfsþróun kennara
og skólastjórnenda.
•
Norrænt samstarfsverkefni um leiðsögn við nýliða í kennslu
Aðalheiður sagði að hún hefði sent spurningarnar til samstarfsaðila verkefnisins sem framkvæmdastjórn hefði gengið frá á síðasta fundi sínum. Á nýlegum símafundi um verkefnið
hefði verið ákveðið að hver aðili kannaði hvaða rannsóknir hefðu verið gerðar á leiðsögn
við nýliða í þeirra löndum. Aðalheiður lagði til að leitað verði til Guðmundar Engilbertssonar og Maríu Steingrímsdóttur í HA um að fá upplýsingar úr norrænni rannsókn um
leiðsögn við nýliða sem lögð var fyrir nýliða í grunnskólum og framhaldsskólum hér á
landi, og Danmörku, Finnlandi, Noregi og Svíþjóð og skoða hvort að þær kæmu að notum í
þessu samstarfsverkefni og hvernig. Framkvæmdastjórn er sammála þessu.
•
Önnur mál
Aðalheiður bað fulltrúa í framkvæmdastjórn að senda sér ábendingar við skjalið um
velferðarmál nemenda sem lagt var fram á síðasta fundi í ráðgjafarnefnd Menntamálastofnunar en það væri upplegg MMS fyrir þessa vinnu. Taka ætti skjalið fyrir á næsta fundi í
nefndinni.
Aðalheiður greindi frá að fundur verði haldinn á vettvangi KÍ 14. desember nk. um þá sýn
MVS/HÍ að í framtíðinni verði um að ræða tvö leyfisbréf kennara, annað fyrir kennara í
leikskólum og á yngsta stigi grunnskóla og hitt fyrir faggreinakennara á mið og efsta stigi
grunnskóla og kennara í framhaldsskólum. Þessi sýn væri sett fram í tengslum við
breytingar MVS á deildaskipulagi á sviðinu sem verið væri að undirbúa.
Aðalheiður lagði til að KÍ sendi bréf til menntamálaráðuneytisins um útgáfu háskóla á
leyfisbréfum og eftirfylgd með henni. Það væri engin yfirsýn yfir hvernig haldið væri á
þessum málum, hvorki af hálfu menntamálaráðuneytis né háskóla sem mennta kennara.
Einnig að sent væri samskonar bréf til háskólanna. Framkvæmdastjórn telur mikilvægt að
gera þetta.
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2.

ENDURSKOÐUN SKÓLASTEFNU

Farið var yfir vinnuskjalið og gerðar breytingar á því þar sem þörf var fyrir. Ákveðið var að hafa
kaflann um faglega forystu skólafólks sem fyrsta kafla og að kaflinn um menntun alla starfsævina
kæmi þar á eftir.

3.

ÁLYKTANIR UM SKÓLA- OG MENNTAMÁL

Farið var yfir tillögur að ályktunum og gerðar breytingar á þeim þar sem þörf var fyrir. Í
umræðum um tillögurnar var bent á eftirfarandi atriði:
•

Að gæta þess að hafa skólamálasamþykktirnar til þingsins ekki of margar til að
tryggja skýran fókus og skilvirka umfjöllun um þær á þinginu.

•

Samþykkt vanti um list- og verkgreinar.

•

Búa upp samþykkt um stefnu KÍ í rannsóknum 2018-2022 sem byggist á
skólamálastefnu og að gera þar tillögu um rannsóknarsvið KÍ fyrir árið 2018-2019.

Undir þessum lið gerði Anna María grein fyrir að ráðuneytið hafi óskað eftir því við stjórn
Þróunarsjóðs námsgagna að eftirfarandi forgangsatriði verði sett í auglýsingu fyrir umsóknir til
sjóðsins fyrir árið 2018.
1.
2.
3.

Námsefni fyrir framhaldsskóla.
Námsgögn fyrir innflytjendur vegna tungumálakennslu.
Forritun.

Anna María sagði að fram kæmi í rökstuðningi ráðuneytisins um forgangsatriðin að hlutur
námsefnis fyrir framhaldsskóla hafi dregist saman í úthlutunum sjóðsins en þegar þróunarsjóðurinn var stofnaður á sínum tíma hafi fyrrum þróunarsjóður framhaldsskóla verið lagður inn í
stofnfé sjóðsins. Námsgögn fyrir innflytjendur tengist markmiði og aðgerðum ráðuneytisins í
fjármálaáætlun 2018-22 um að auka stuðning við nemendur af erlendum uppruna, og einnig hafi
þörf atvinnulífsins fyrir einstaklinga sem kunna forritun farið ört vaxandi.

4.

KENNARANEMAR

Aðalheiður lagði fram skjal um tengsl og samstarf KÍ og kennaranema dags. 7. desember 2017
sem starfshópur á vegum stjórnar KÍ hefur unnið að á þessu ári með samræðum við stjórnir
kennaranemafélaga í HA og HÍ. Efni skjalsins er byggt á þeim áherslum sem stjórn KÍ lagði til að
hafa í forgrunni í samræðum við kennaranemafélögin. Skjalið verði lagt fram til staðfestingar á
næsta stjórnarfundi KÍ og lagði Aðalheiður til að því verði beint til stjórnar að fela framkvæmdastjórn skólamálaráðs að koma starfi í gang að þessu og að halda utan um það.
Í umræðum um skjalið var bent á að undirbúa þyrfti samstarfið vel og að framkvæmdastjórn
þyrfti að ræða við stjórnir kennaranemafélaganna um hugmyndir þeirra að sameiginlegum flötum
í samstarfinu. Sennilega myndi það vera meira í höndum KÍ að hafa frumkvæði að samstarfinu,
og að gæta þyrfti vel að því að starfið verði ekki of mikið til að byrja með til að ofgera ekki
nemunum. Einnig væri mikilvægt að tengja stjórnir kennaranemafélaganna við samstarfsvettvang
norrænna kennaranemafélaga innan NLS.
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Ákveðið var að halda fund með stjórnum kennaranemafélaganna fljótlega í byrjun næsta árs.
Einnig var ákveðið að leggja til við stjórn KÍ að leitað verði til fulltrúa í hópi nýrra kennara um
að vera með stutt ávarp um væntingar til starfsins og kennarasamtakanna á setningu þings KÍ í
apríl 2018.

5.

FRÉTTIR AF STARFI SKÓLAMÁLANEFNDA

Ákveðið var að sleppa þessum lið þar sem lítill tími var eftir af fundinum.

6.

ÖNNUR MÁL

Anna María greindi frá nýlegum fundi á vegum ETUCE og EFEE um eflingu verk- og
tæknimenntunar sem hún sótti og haldinn var í Brussel 24. nóvember sl. og ætlar Anna María að
senda fulltrúum í framkvæmdastjórn upplýsingar um þennan fund.
Aðalheiður upplýsti að formaður og varaformaður KÍ myndu eiga fund með nýjum menntamálaráðherra miðvikudaginn 13. desember til að ræða menntamál í stjórnarsáttmála nýrrar
ríkisstjórnar.
Aðalheiður lagði til að framkvæmdastjórn myndi efna til málþings á vorönn um aðferðir við að
auka vægi verk- og tæknigreina í skólakerfinu. Það var samþykkt og ákveðið að halda stutt og
snarpt málþing 15. febrúar kl. 14-16:30. Ákveðið var að leita til kennara í greinunum um að vera
með innlegg, menntamálaráðherra og fleiri aðila. Ákveðið var að undirbúa málþingið í samstarfi
við kennara og að biðja faggreinafélög kennara að senda fulltrúa á það.
Aðalheiður minnti á að samkvæmt tímalínu framkvæmdastjórnar um undirbúning fyrir þing KÍ þá
væri gert ráð fyrir því að leggja skólastefnu og tillögur um skólamál fyrir næsta stjórnarfund KÍ
sem væri áætlaður 19. janúar og að næsti fundur framkvæmdastjórnar væri 22. janúar.
Aðalheiður þakkaði framkvæmdastjórn fyrir samstarfið á árinu.

Ekki var fleira rætt og var fundi slitið kl. 16:00.
Fjóla Þorvaldsdóttir ritaði fundargerð.
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