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Fundargerð framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ
39. fundur mánudaginn 22. janúar 2018, kl. 13:30
Haldinn í Vestra, Kennarahúsinu
Mætt: Aðalheiður Steingrímsdóttir (KÍ), Alma Oddgeirsdóttir (FS), Anna María Gunnarsdóttir
(FF), Fjóla Þorvaldsdóttir (FL), Guðbjörg Ragnarsdóttir (FG) og Vigdís Guðmundsdóttir (FSL).
Magnús J. Magnússon (SÍ) og Daníel Arason (FT) boðuðu forföll.
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-O-O-OAðalheiður bauð fulltrúa velkomna og gengið var til dagskrár.

1.

FUNDARGERÐ 38. FUNDAR 11. DESEMBER 2017

Engar athugasemdir voru gerðar og fundargerðin var samþykkt.
Rætt var um nokkur atriði í tengslum við fundargerðina.
Samstarfsráð um starfsþróun
•
Starfshópur um stoðkerfi við starfsþróun
Aðalheiður greindi frá tveimur verkefnum sem hópurinn væri að vinna að. Það fyrra er að
ganga frá tillögu um þróunarverkefni um stoðkerfi við starfsþróun í skólum eftir umræðu
um það á síðasta fundi samstarfsráðs í nóvember í haust. Þróunarverkefnið byggir á
tillögum fagráðs um starfsþróun og er hugsunin með verkefninu að gagnlegt væri að
prufukeyra stoðkerfi til að fá fram reynslu af því. Um væri að ræða tveggja ára verkefni
sem færi af stað í haust ef að fjármögnun tækist. Í stoðkerfi verkefnisins eru þrír
meginþættir: a) ígrundun, starfendarannsóknir, lædómssamfélagið, b) samstarf um
starfsþróun og skólaþróun í skólum, milli skóla og skólastiga, c) ráðgjöf háskóla við skóla
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um starfsþróun og skólaþróun. Gert er ráð fyrir þátttöku háskólanna í samstarfsráðinu, HÍ,
HA og LHÍ, fjögurra skóla, leik-, grunn-, tónlistar- og framhaldsskóla og tveggja
sveitarfélaga Akureyrar og Reykjanesbæjar. Akureyri verði beðin að auglýsa eftir leik- og
grunnskólum til að taka þátt og í Reykjanesbæ verður óskað eftir þátttöku tónlistarskólans
og framhaldsskólans. Skólarnir sem taka þátt velja sér viðfangsefni til að vinna að og gert
er ráð fyrir að 10 kennarar í hverjum skóla taki þátt. Kostnaðarmat verkefnisins er um 20
milljónir og er verið að leita leiða til fjármögnunar.
Seinna verkefnið er samtal stoðkerfishópsins við háskólana í samstarfsráðinu um hlutverk
þeirra í starfsþróun á vettvangi og í því stoðkerfi sem þarf að byggja upp. Nýlega var
haldinn fundur um þetta og var óskað eftir við háskólana að þeir tækju þetta formlega upp
á sínum vettvangi og með samræðum sín á milli.
•
Starfshópar um greiningu á þörfum fyrir starfsþróun
Anna María, Fjóla og Guðbjörg gerðu grein fyrir stöðu vinnunnar að þessu á þeirra
skólastigum. Í leikskólahópnum er vinna að greinargerð komin langt og er háskólafólkið í
hópnum að fara yfir drögin. Í framhaldsskólahópnum eru orðin til drög, ýmsir aðilar hafa
verið fengnir til að fara yfir þau og önnur umferð í vinnunni framundan. Í grunnskólahópnum er fyrstu umferð yfir drögin að ljúka og önnur umferð að fara af stað. Þegar greinargerðir verða tilbúnar fara þær til stoðkerfishóps samstarfsráðs sem notar þær sem efnivið í
útfærslu á stoðkerfi við starfsþróun.
Norrænt samstarfsverkefni um nýliða
Aðalheiður og Alma munu fara á fund í HA í vikunni til að fá yfirsýn yfir þau gögn sem til eru úr
norrænni rannsókn um leiðsögn við nýliða sem kennaradeild HA tók þátt í og gerði hér á á landi
meðal nýliða í grunn- og framhaldsskólum. Tilgangurinn er að skoða gögnin, kanna aðgang að
þeim, hvað það myndi kosta að vinna meira úr þeim ef með þarf og kostnað við að leggja
sambærilega könnun fyrir nýliða í leik- og tónlistarskólum. Rætt var um að gögnin gætu líka
komið að notum í samstarfsráðinu við að útfæra stoðkerfi fyrir nýliða í skólum.
Fundur KÍ og Menntavísindasviðs HÍ.
Stefnt er að því að halda fundinn 8. febrúar. MVS mun kynna breytingar á deildaskipan sviðsins
og tengsl við kennaramenntun og rætt verður um leyfisbréfamál á aðliggjandi skólastigum.

2.

ÞING KÍ 2018

Rætt var um dagskrárdrög þingsins, yfirskrift og erindi. Í drögunum er hugmynd um að yfirskrift
þingsins gæti verið „Menntun og farsæld nemenda“, og þar undir „Fagmennska og frumkvæði
kennara“. Þingið stendur í þrjá og hálfan dag og gert ráð fyrir að eitt erindi verði haldið hvern dag
og komnar eru fram hugmyndir að þremur erindum. Á þriðjudegi sem er setningardagur þingsins
er gert ráð fyrir erindi frá Jóni Torfa Jónasyni. Á miðvikudegi er gert ráð fyrir pallborðsumræðum
með þátttöku formanna kennarasamtaka í Danmörku, Noregi, Svíþjóð og Finnlandi um menntamál sem eru efst á baugi í þessum löndum, og mun Jón Torfi stýra umræðum. Á föstudegi er gert
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ráð fyrir að kennaranemar verði með erindi um væntingar þeirra til kennarastarfsins og KÍ. Erindi
vantar fyrir fimmtudag og kom fram hugmynd um að leita til hagfræðings KÍ um að vera með
erindi um kjaramál.
Aðalheiður sagði að dagskrárdrögin hefðu verið rædd á síðasta stjórnarfundi KÍ og hefðu komið
fram ábendingar um yfirskriftina, að hafa fagmennsku og frumkvæði kennara í forgrunni og tala
beint til kennara með yfirskrift þingsins. Aðalheiður bað fulltrúa í framkvæmdastjórn að leggja
höfuðið í bleyti með hugmyndir um yfirskrift þingsins.
Því næst var rætt um skólastefnu og samþykktir um skólamál vegna þingsins. Aðalheiður rifjaði
upp á ætlanir skólamálaráðs um undirbúning fyrir þingið en þær gerðu ráð fyrir að farið væri með
skólamálastefnu og samþykktir um skólamál inn í stjórn KÍ 19. janúar til að fá viðbrögð og að
lokaskjölum væri skilað til stjórnar 27. febrúar. Nú væri komið í ljós að nægjanlegt væri að
lokaskilin eigi sér stað þegar kemur fram í mars en öll þingskjöl eiga að vera komið á netið ekki
seinna en 20. mars. Framkvæmdastjórn hefur því aðeins meira svigrúm til að ganga frá skjölunum
og stefnt er því að fara með þau inn á formannafund í byrjun febrúar til að fá viðbrögð og því
næst inn á stjórnarfund.
Umræður fóru fram um þær breytingar sem framkvæmdastjórn ákvað gera á samþykktum um
skólamál. Búið er að taka út fjórar samþykktir um náms- og kennsluefni, notkun upplýsingatækni
í menntun og skólastarfi, heildstæða menntun og starfsþróun alla starfsævina, og um samstarfsráð
um starfsþróun kennara og skólastjórnenda því að efni þeirra skaraðist mjög við aðrar
samþykktir. Efni þeirra er ýmist búið að koma fyrir í skólastefnu eða skólamálaályktun þingsins,
eins og með þarf. Í staðinn koma inn tvær nýjar samþykktir, skólamálaályktun þingsins og
samþykkt um list- og verkgreinar. Aðalheiður bað framkvæmdastjórn að lesa skólastefnu og
samþykktir vel yfir og senda athugasemdir fyrir vikulok. Búið er að biðja Jón Torfa Jónasson að
lesa yfir skólastefnuna og þarf efnið að fara til hans ekki seinna en um næstu mánaðamót og
útgáfusviðið mun lesa yfir stefnu og samþykktir varðandi málfar og uppsetningu.
Farið var yfir drög að nokkrum samþykktum um skólamál nr. 1. skólamálaályktun, nr. 5. um
stöðu íslenskrar tungu í skólakerfi og samfélagi, nr. 6 um menntun og farsæld nemenda með
annað tungumál en íslensku, nr. 7 um list- og verkgreinar og nr. 9 um rannsóknir á skólastarfi.
Ákveðið var að leita til útgáfusviðs um að fara yfir samþykkt um stöðu íslenskrar tungu og
stýrihóps list- og verkgreinakennara að fara yfir samþykkt um líst- og verkgreinar.

3.

MENNTUN FYRIR ALLA

Umræður fóru fram um stöðuna í vinnunni í stýrihóp um menntun fyrir alla. Aðalheiður sagði að
í hópnum væri áherslan lögð á kynningar á menntun fyrir alla. Einnig að lengi hafi verið í
deiglunni að stýrihópur um menntun fyrir alla og samstarfsráð um starfsþróun legðu saman krafta
sína um sameiginlegar kynningar á menntun fyrir alla og starfsþróun og samstarf um að
samstarfsráðið myndi taka að sér að útfæra tillögurnar um starfsþróun í skýrslunni um menntun
fyrir alla en engin mynd væri enn komin á þetta samstarf. Efst á baugi hjá stýrihópi um menntun
fyrir alla væri að koma af stað fundaröð í apríl með 10-12 fundum um allt land. Gert væri ráð
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fyrir tvískiptum fundum á hverjum stað, annars vegar fyrir kerfin og hins vegar fyrir
skólasamfélagið.
Umræður fóru fram um fundaröðina. Bent var á að mikilvægt væri að sérfræðingar á skólaskrifstofum og talmeinafræðingar kæmu á fundina fyrir kerfin. Varðandi fundina fyrir skólasamfélagið var bent á að mikilvægt væri að raddir kennara og skólastjórnenda kæmu þar fram, og að
fundina þyrftu að sækja náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum og framhaldsskólum, deildarstjórar sérkennslu í grunnskólum og sérkennarar, sérkennslustjórar í leikskólum, áfangastjórar og
sérkennslustjórar á starfsbrautum í framhaldsskólum. Mikla áherslu þyrfti að leggja á að fylgja
fundunum vel eftir. Biðja þyrfti skólastjóra að miðla efni fundanna til kennara í sínum skólum og
búa þyrfti til eins konar hugmyndbanka fyrir skólastjóra sem þeir gætu stuðst við. Samhliða
fundaröðinni þurfi að vera orðnar til bjargir á miðlægu svæði fyrir skólasamfélagið sem kennarar
og skólastjórnendur geti leitað í, og að bent væri á þær strax í kjölfar fundanna. Skólastjórnendur
og kennarar þurfi að fá raunhæft stuðningsefni og verkfæri til nota í skólunum til að fylgja
fundunum eftir og styðja við umræður úti í skólunum um menntun fyrir alla til tryggja að hún
næði raunverulega til kennara og þeirra sem starfa á gólfinu með nemendum. Rætt var um að
leggja þurfi áherslu á að ná til kennara og að þeir gætu losað sig úr kennslu til að sækja fundina.
Ennfremur var rætt um hverjir væru fulltrúar kennara á þessum fundum.

4.

RÁÐSTEFNA UM STARFSÞRÓUN KENNARA

Umræður fóru fram um ráðstefnu um starfsþróun kennara og mikilvægi hennar fyrir framþróun
skólastarfs sem verður haldin fimmtudaginn 22. febrúar 2018 í húsnæði Menntavísindasviðs HÍ,
kl. 13:00-16:40, í samstarfi við KÍ og menntamálaráðuneytið. Verið er að finna kennara í leik-,
tónlistar- og framhaldsskóla og einn skólastjórnenda í grunnskóla til að tala um starfsþróunarverkefni sem þeir taka þátt í sínum skólum. Verkefni samstarfsráðsins eru í forgrunni á
ráðstefnunni. KÍ styrkir ráðstefnuna.

5.

LIST- OG VERKGREINAR
•
Samskipti KÍ og MRN
Farið var yfir svar menntamálaráðuneytisins 19. desember 2017 við minnisblaði KÍ um listog verkgreinar dags. 8. nóvember 2017. Í svarinu kemur fram að ráðuneytið ætlar að ýta úr
vör fimm verkefnum til að bregðast við niðurstöðum úttektar á umfangi list- og verkgreina í
grunnskólum. Ráðuneytið hefur falið Menntamálastofnun að fylgja þessum verkefnum eftir
og hefur KÍ óskað eftir því við ráðuneytið að fá að fylgjast með framkvæmdinni hjá
Menntamálastofnun.
Framkvæmdastjórn var sammála um að hlutirnir mjakist áfram. Umræður fóru fram um
næstu skref í málinu og var ákveðið að óska eftir fundi með stýrihópi list- og verkgreinakennara til að fara yfir svar ráðuneytisins, og til að ræða um aðferðir við að fylgja málinu
eftir. Þar á meðal að óska eftir fundi með forsvarsmönnum skóla- og frístundasviðs
Reykjavíkurborgar til að fara yfir niðurstöður úttektarinnar, og hvernig sviðið hugsaði sér
að bregðast við þeim. Einnig var rætt um að óska eftir fundi með þeim starfsmönnum
Menntamálastofnunar sem sjá um að framfylgja erindi ráðuneytis, og að fara þess á leit að
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fulltrúar frá Menntamálastofnun kæmu á næsta fund framkvæmdastjórnar til að fara yfir þá
framkvæmd og fleiri mál.
•
Skólaheimasóknir
Farið var yfir punkta frá skólaheimsóknum fulltrúa í framkvæmdastjórn en tilgangur þeirra
var að fræðast um stöðu list- og verkgreina í þessum skólum. Rætt var um hvaða þræði
hægt væri að draga út úr þessum punktum og hvernig ætti að vinna áfram með þá. Það væru
margir þættir sem hefðu áhrif á stöðu list- og verkgreina í skólum, svo sem stærð skóla,
áhugi stjórnenda, stefna skólans og metnaður um að halda úti list- og verkgreinum, faglegt
samstarf greinanna og kennaranna, áhugi sveitarfélaga á list- og verkgreinum, og hvernig
vinna í verk- og listgreinum birtist í skólunum. Þarna væru margir þræðir sem hægt væri
meðal annars að nýta í innleggi á málþingum um list- og verkgreinar og einnig að nota í
stefnu KÍ um list- og verkgreinar. Ákveðið var að ræða um efnisþræðina frá skólaheimsóknunum á næsta fundi með stýrihópi list- og verkgreinakennurum.
•
Málþing um list- og verkgreinar
Farið var yfir ramma um málþing um list- og verkgreinar sem framkvæmdastjórn hefur
ákveðið að halda á næstunni. Í brennidepli verða aðferðir til að auka vægi list- og
verkgreina í skólum. Leitað verður til stýrihóps list- og verkgreinakennara um samstarf við
að undirbúa málþingin, áherslur, yfirskrift og að finna kennara til að vera með erindi. Stefnt
er að því að halda málþing um verkgreinar 15. febrúar, um listgreinar 1. mars, og að hafa
þau frá kl. 14:00 til 16:30.

6.

TENGSL OG SAMSTARF KÍ OG KENNARANEMA

Rætt var um skjal um tengsl og samstarf KÍ og kennaranemafélaga HÍ og HA sem var samþykkt á
fundi stjórnar KÍ í desember og var framkvæmdastjórn falið að koma þessum tengslum og
samstarfi af stað. Ákveðið var að Aðalheiður hafi samband við tengiliði kennaranemafélaganna
og boði þá á næsta fund framkvæmdastjórnar og þar verði rætt um aðferðir við að koma því af
stað. Mikilvægt væri að fá hugmyndir kennaranemafélaganna um sameiginlega fleti í
samstarfinu.

7.

NÁMS- OG KENNSLUEFNI

Rætt var um samstarf KÍ og Menntamálastofnunar um upplýsingasöfnun erlendis um fyrirkomulag á útgáfu náms- og kennsluefnis, úttekt á stöðu náms- og kennsluefnis í skólakerfinu hér
heima, og fundinn með formönnum faggreinafélaga 12. febrúar nk. um þessa úttekt. Farið var yfir
fundarboð til formanna faggreinafélaga kennara og var það samþykkt. Mikilvægt væri að hvetja
faggreinafélögin á fundinum að koma með mál undir öðrum málum, hvað brenni á þeim. Bent var
á að gott væri að útbúa skráningarsíðu fyrir fundinn og að skrifa grein um úttektina. Gert er ráð
fyrir úttektin og upplýsingasöfnin fari inn í væntanlegan starfshóp um heildstæða úttekt á námsog kennsluefni fyrir öll skólastig sem ráðuneytið áformar að skipa. Einnig var rætt um að vinna
við gerð útgáfuáætlunar um námsefni fyrir grunnskóla væri að fara af stað í samstarfi Menntamálastofnunar og skólamálanefndar FG.
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8.

ÖNNUR MÁL

Umræður fóru fram um boð til KÍ um þátttöku í pallborði á málþingi námsbrautar í náms- og
starfsráðgjöf við HÍ og Félags náms- og starfsráðgjafa um brotthvarf og stuðning við ungt fólk á
leið sinni um skólakerfið og út í atvinnulífið. Málþingið verður haldið 15. febrúar. Anna María
tók að sér að vera fulltrúi KÍ á málþinginu.
Aðalheiður varpaði fram hvort semja ætti skilagreinabréf um skólastefnu og skólamálasamþykktir
þar sem fram kæmi hvaða mál væru þar í brennidepli og rökstuðningur fyrir áherslum.
Hugmyndin fékk góðar undirtektir. Aðalheiður ítrekaði að fulltrúar framkvæmdastjórnar lesi vel
yfir drögin að skólastefnu og samþykktum og sendi athugasemdir í síðasta lagi fimmtudaginn 25.
janúar.
Fjóla ræddi um undirbúning hjá FL við að semja skólastefnu félagsins fyrir næsta aðalfund og um
aðferðir við hann.
Ákveðið var að hafa næsta fund framkvæmdastjórnar föstudaginn 23. febrúar kl. 13:00.

Fleira var ekki rætt og fundi slitið kl. 16:15.
Alma Oddgeirsdóttir ritaði fundargerð.
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