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-O-O-OGestur undir fyrsta lið var Andri Rafn Ottesen frá Kennó - félagi kennaranema við
Menntavísindasvið HÍ.
Aðalheiður bauð fulltrúa í framkvæmdastjórn velkomna og Andra Rafn og gengið var til
dagskrár.

1.

TENGSL OG SAMSTARF KÍ OG KENNARANEMA

Andri Rafn Ottesen frá Kennó, félagi kennaranema í HÍ var gestur fundarins undir þessum lið.
Tilgangur heimsóknar hans á fundinn var að ræða það sem kennaranemafélögin í HÍ og HA sjái
fyrir sér að vilja setja á oddinn til að koma samstarfi KÍ og kennaranema af stað. Sólveig María
Árnadóttir í Magister, félagi kennaranema í HA, boðaði forföll á fundinn. Aðalheiður bað Andra
Rafn að fara yfir þau atriði sem kennaranemar vilji setja á oddinn í samstarfi við KÍ.
Andri Rafn hóf mál sitt á því að greina frá því að í báðum kennaranemafélögunum muni nýjar
stjórnir brátt taka við og að forgangsatriði væri að samstilla þær og að koma nýju stjórnarfólki inn
í málin. Félögin fyrirhugi samstarf sín á milli um atriði sem snúa að félagslífi og hagsmunamálum
kennaranema og einnig þurfi að leggja sérstaka áherslu á að auka virkni og þátttöku
leikskólakennaranema og framhaldsskólakennaranema.
Því næst fór Andri Rafn yfir þau atriði sem fulltrúar kennaranemafélaganna vilja setja á dagskrá í
samstarfi við KÍ:
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•

Að nýjar stjórnir kennaranemafélaganna hitti tengilið KÍ við félögin í vor til að fara
yfir samstarfsyfirlýsinguna um tengsl KÍ og kennaranema.

•

Að fulltrúar frá KÍ komi á nýnemadaga til að segja frá starfi KÍ en nýnemadagar eru
haldnir í háskólunum á haustin.

•

Meistaranemar óska eftir að funda með KÍ einu sinni á önn. Hægt væri að sjá fyrir sér
að báðir aðilar hefðu innlegg s.s. viðfangsefni meistararitgerða og fræðsluerindi frá
KÍ um ýmis atriði er snerta kennarastarfið og kjarasamninga.

•

Kennaranemafélögin vilja kynna og minna kennaranema á Skólavörðuna og vef KÍ,
hægt væri að nota þessa miðla til að tengja nema og starfandi kennara.

•

Kennaranemafélögin vija láta heyra í sér í samfélaginu um ýmis hagsmunamál
kennaranema með ýmsum aðferðum svo sem greinaskrifum og myndböndum sem
nemar sæju um og með samstarfi við KÍ um ýmis mál, t.d. vettvangsnámið o.fl.

•

Að efla vísindaferðir kennaranema með það að markmiði að þeir fái tækifæri til að
kynnast starfsumhverfi kennara. Fá aðila sem koma að námi og starfi kennara til að
bjóða nemum í Vísindaferðir til sín, s.s. sveitarfélög skólar, menntamálaráðuneytið og
Menntamálastofnun.

•

Kennaranemafélögin eru mjög jákvæð fyrir því að taka þátt í þingi KÍ og fulltrúar frá
þeim að vera þar með sameiginlegt innlegg.

•

Kennaranemafélögin hafa mikinn áhuga á samstarfinu og sjá mikil tækifæri í því.

Að loknu innleggi Andra Rafns var farið yfir samstarfsyfirlýsingu KÍ og kennaranema. Fjallað
var um yfirlýsinguna í stjórn KÍ í desember þar sem hún fékk góðar undirtektir og var framkvæmdastjórn skólamálaráðs falið að koma samstarfinu í farveg. Eftirfarandi kom fram í
umræðum:
•

Varaformaður KÍ sem er jafnframt formaður skólamálaráðs KÍ er tengiliður KÍ við
kennaranemafélögin.

•

Nýjar stjórnir kennaranemafélaganna ætla að hittast og að virkja marga í þetta
samstarf.

•

Framkvæmdastjórn skólamálaráðs er vettvangur fyrir fasta sameiginlega fundi KÍ og
kennaranema sem áætlað er að verði að minnsta kosti einu sinni á önn samkvæmt
samstarfsyfirlýsingunni. Báðir aðilar þurfi að velta fyrir sér hvert efni þessara funda
verður. Málefni beggja hópa, þ.e. kennara og kennaranema, eru í brennidepli í
samfélaginu um þessar mundir, svo sem nýliðun í kennslu og skóli fyrir alla
nemendur sem hægt væri að taka fyrir á þessum samstarfsvettvangi.

•

Framkvæmdastjórn óskaði eftir hugmyndum frá kennaranemum um atriði í
samstarfsyfirlýsingunni um að KÍ standi fyrir árlegum viðburði sem tileinkaður er
kennaranemum. Andri Rafn tók að sér að ræða við sitt fólk um hugmyndir.
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•

Mikilvægt væri að kennaranemafélögin hafi skýra tengiliði við KÍ. Andri Rafn sagði
að kennaranemafélögin ætli að hafa ákveðna fulltrúa sem tengiliði vegna samstarfsins, einn úr hvorum skóla.

•

KÍ og kennaranemafélögin vekja athygli á samstarfsyfirlýsingunni á sínum vettvangi.
KÍ mun setja frétt á heimasíðu um þetta samstarf.

•

Þing KÍ verði notað sem fyrsta skrefið í samstarfinu og því næst hitti tengiliður KÍ og
framkvæmdastjórn skólamálaráðs nýjar stjórnir kennarafélaganna í vor. Rætt var um
að heppilegt væri við það tækifæri að hitta líka nýjan formann KÍ og fleira starfsfólk
KÍ.

•

Ákveðið var að það sem rætt var á þessum fundi verði sent til Andra Rafns og
Sólveigar Maríu til skoðunar og að efninu verði því næst komið fyrir í fylgiskjali með
samstarfsyfirlýsingu KÍ og kennaranemafélaganna.

Andri Rafn lýsti yfir ánægju sinni með samstarfsyirlýsinguna og bindur vonir við að hún verði til
þess að efla verulega samstarf og samskipti KÍ og kennaranema. Fulltrúar í framkvæmdastjórn
lýstu einnig ánægju sinni með yfirlýsinguna og að hún væri til þess fallin að efla fagvitund
væntanlegra kennara og samstarf KÍ og nema. Andra Rafni var þakkað fyrir samræðurnar og vék
hann hann af fundi.

2.

FUNDARGERÐ 39. FUNDAR 22. JANÚAR 2018

Engar athugasemdir voru gerðar við fundargerðina og var hún samþykkt.
Aðalheiður nefndi nokkur atriði í fundargerðinni til upplýsingar.
Samstarfsráðið um starfsþróun
•
Starfshópur um stoðkerfi og þróunarverkefni um stoðkerfi við starfsþróun
Verið er að ganga frá þróunarverkefninu og útfæra aðferðir við að fjármagna það. Nýlega
var fundur í stýrihópnum og í kjölfarið kynnti Björk Óttarsdóttir verkefnið í stýrihópi um
menntun fyrir alla. Í kjölfarið komu þau skilaboð að skýra þyrfti betur markmiðin með
verkefninu og að tengja það betur við menntun fyrir alla með þeim hætti að fram æskilegt
væri að viðfangsefni sem skólar velja að vinna með í þróunarverkefninu tengist menntun
fyrir alla. Þórður Kristjánsson hjá Sambandi íslenskra sveitafélaga óskaði eftir að
Aðalheiður kæmi og kynnti verkefnið á þeim vettvangi. Þar var meðal annars rætt um
fjármögnun verkefnisins og fram kom sú hugmynd að sækja um styrk úr Jöfnunarsjóði
sveitarfélaga. Bent var á að æskilegt væri að sundurgreina kostnað við verkefnið, hvaða
kostnaður tengdist skólum sveitafélaga og skólum á vegum ríkisins. Á fundinum komu
einnig ábendingar um hvort hægt væri að óska eftir framlagi frá viðkomandi sveitarfélögum
þar sem þátttökuskólar eru staðsettir til verkefnisins og hvort hægt væri að skilgreina
þátttöku viðkomandi kennara í verkefninu sem hluta af innra starfi skólanna. Hvað varðar
síðasta atriðið þá var framkvæmdastjórn þeirrar skoðunar að sú leið myndi kippa gruninum
undan verkefninu. Mikilvægt væri að fjármagna verkefnið að mestu leyti og að öll umgjörð
þess verði orðin ljós áður en samband verður haft við sveitarfélögin sem áformað er að leita
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til vegna verkefnisins. Þróunarverkefnið verður tekið til umfjöllunar á fundi stoðkerfishóps
í næstu viku.
Fjóla benti á að Klara Finnbogadóttir hjá Sambandinu væri mjög vön að sækja um styrki til
ýmissa verkefna og að e.t.v. væri hægt að leita til hennar ef ákveðið verður að sækja um
styrk til Jöfnunarsjóðs. Anna María benti á að viðkomandi framhaldsskóli gæti sótt um
styrk í SEF og einnig væri hægt að skoða að þátttökuskólar sæki um styrk í Sprotasjóð.
Aðalheiður nefndi einnig að formaður samstarfsráðs hefði sent bréf að frumkvæði
stoðkerfishóps til háskólanna til að óska svörum þeirra um hvernig þeir sæju fyrir sér að
koma að starfsþróun kennara í því stoðkerfi við starfsþróun sem ætti að útfæra og
skilgreina. Óskað var eftir að svör við erindinu kæmu í lok mars.
•
Vinnuhópar um greiningu á þörfum fyrir starfsþróun
Vinnan er á lokametrunum í öllum hópum en málstofu sem átti að vera með öllum
vinnuhópunum þar sem áætlað var að leggja lokahönd á vinnuna var frestað fram í miðjan
mars.
Menntun fyrir alla
Verið er að vinna að undirbúningi fundaraðar um allt land í vor um menntun fyrir alla og að
endurskoða aðgerðaáætlun. Einnig er verið að vinna að vefsvæði um menntun fyrir alla og
samstarf er komið í gang milli kynningarhóps samstarfsráðs og stýrihóps um menntun fyrir alla
um sameiginlegar kynningar á báðum verkefnum og samræður eru hafnar við Menntamiðju um
að koma inn í þetta. Einnig er stefnt að því að endurnýja skuldbindingu ráðherra við verkefnið og
annarra samstarfsaðila og er verið að undirbúa það.
List- og verkgreinar
Ákveðið var að fá fulltrúa frá Menntamálastofnun á næsta fund framkvæmdastjórnar sem sjá um
að fylgja eftir erindi ráðuneytis um að að bregðast við niðurstöðum úttektar á umfangi list- og
verkgreina í grunnskólum til að ræða um hvernig því verði fylgt eftir. Einnig var ákveðið að ræða
um fleiri mál við fulltrúa Menntamálastofnunar s.s. læsi, brottfallsmál, starfsnám og þjónustu við
nemendur.
Eftir er að halda fund með skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar um niðurstöður úttektarinnar og hvernig sviðið hugsar sér að bregðast við þeim. Ákveðið var að halda þann fund í
tengslum við fund með stýrihópi list- og verkgreinakennara.
Undir þessum lið sagði Anna María frá málþingi námsbrautar í náms- og starfsráðgjöf við HÍ sem
hún tók þátt í sem fulltrúi KÍ. Að hennar mati var fundurinn upplýsandi og þar kom vel í ljós að
margt er óunnið í tengslum við náms- og starfsráðgjöf í skólum landsins.

3.

ÞING KÍ 2018

Rætt var um skólamálastefnu og samþykktir um menntamál til þingsins en Aðalheiður kynnti
nýlega á formannafundi KÍ stefnu og samþykktir. Undirtektir voru jákvæðar og fram komu
gagnlegar ábendingar sem eru þessar:
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•

Að bæta við tveimur samþykktum um menntamál, annars vegar um einkavæðingu
menntunar út frá því að hún þjóni ekki hagsmunum nemenda og gangi í berhögg við
jafnræði til náms, og hins vegar um styttingu námstíma út frá sjónarmiðum grunn- og
framhaldsskóla, að láta koma skýrt fram að markmið styttingar um að minnka
brottfall í framhaldsskólum hefur ekki gengið eftir þar sem brottfall hefur síst
minnkað eftir styttinguna. Einnig þurfi að koma inn á námstíma og styttingu í
skólastefnu.

•

Áhersla var lögð á að fyrirhugaður rannsóknarsjóður eigi að vera á forsendum
stéttarinnar og hugsaður fyrir stéttina til að rannsaka ýmislegt sem tengist störfum
félagsmanna í skólum.

•

Að í samþykkt um fjárveitingar til menntamála verði bætt við efni um að endurskoða
þurfi og auka tekjustofna sveitafélaga, veita þurfi sveitarfélögum meira svigrúm með
auknum tekjustofnum.

•

Að síðast í inngangi skólastefnu þurfi að vera ákveðnara orðalag um að KÍ ætli sér að
taka þátt í stefnumótun og ákvörðunum um menntamál í landinu. Þarna þurfi orðalag
að vera eindregnara og skýrara s.s. að stéttin á að vera með í ákvörðunum um
menntamál, ætli sér að vera með, og sé sérfræðiaðili sem eigi að leita til.

•

Orðalagið í skólastefnu um stuðning við annað starfsfólk skóla (bls. 5 ) þótti of
almennt, það þurfi að þrengja og miða við félagsmenn KÍ.

•

Að ávarpa skort á sérmenntum kennurum í list- og verkgreinum í samþykkt um listog verkgreinar og að mennta þurfi fleiri kennara.

•

Að nota orðið skólagerðir í bland við skólastig í skólastefnu og samþykktum.

Aðalheiður mun koma þessum athugasemdum fyrir í skólastefnu og samþykktum og senda
framkvæmdastjórn til skoðunar.
Anna María spurði hvort nota megi orðalag úr skólastefnunni í ályktanir fyrir aðalfund FF.
Aðalheiður hvatti til að aðildarfélög KÍ nýti sér þá vinnu sem farið hefur fram í framkvæmdastjórn sem efni í ályktanir skólamálanefnda.
Rætt var um aðalfunda aðildarfélaga KÍ og undirbúning fyrir þá. Skólamálanefnd FF áformar að
bera fram fjórar ályktanir á aðalfundinum, nám í framhaldsskólum, menntastefna og lög um
skólastarf í framhaldsskólum, störf og starfsþróun kennara, náms- og starfsráðgjöf í framhaldsskólum, og náms- og kennsluefni. Skólamálanefnd FL mun bera fram fjórar ályktanir á aðalfundi
sínum, velferð og líðan barna, frjálsan leik, innleiðingu aðalnámskrár og starfsumhverfi
leikskólakennara.
Rætt var um þing KÍ. Á stjórnarfundi KÍ 9. mars mun stjórn afgreiða eins mikið af stefnuskjölum
og hægt er fyrir þingið og öll gögn þurfi að vera komin á heimasíðu KÍ 20. mars.
Rætt var um yfirskrift þingsins sem er Fagmennska og frumkvæði kennara og hugmyndir um
undirtitil til að hnykkja á yfirskriftinni en ekkert var ákveðið í þeim efnum. Erindi eru komin á
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alla þingdagana.
Aðalheiður sagði að fræðslunefnd hafi undirbúið fjórar tillögur fyrir þingið. Tvær eru sóttar í
niðurstöður úttektar Capacent á skipulagi og starfi KÍ um framtíðarsýn og samskiptastefnu KÍ og
hinar tvær eru um eflingu ungliðastarfs á vettvangi KÍ fyrir kennaranema og nýliða í kennslu og
endurskoðun fræðslustefnu frá síðasta þingi KÍ. Þar væri áfram gert ráð fyrir fræðslu fyrir
trúnaðarmenn, almenna félagsmenn, forystufólk og einnig væru nýjar áherslur um fræðslu fyrir
kennarnema og nýliða. Tillögur nefndarinnar voru nýlega teknar fyrir á formannafundi KÍ og
fengu þær jákvæðar undirtektir. Einnig hefðu fræðslunefnd, jafnréttisnefnd, vinnuumhverfisnefnd
og siðaráð undirbúið sameiginlega tillögu til þingsins um að KÍ þurfi að styðja mun ákveðnar við
starf nefndanna og rökin sótt í starfsumhverfismál félagsmanna og Metoo yfirlýsingu kvennanna í
menntakerfinu. Til að nefndirnar geti sinnt hlutverki sínu samkvæmt lögum og stefnu KÍ þurfi að
ráða sérfræðing í jafnréttis- og vinnuumhverfismálum og fræðslunefnd að hafa starfmann sem
sinnir málefnum nefndarinnar. Tillaga nefndanna fjögurra var nýlega lögð fram á formannafundi
KÍ og fékk þar góðar undirtektir nema það sem segir í tillögunni um starfskrafta fyrir nefndirnar
en þau mál hafa blandast inn í umræður í stjórn KÍ um skipulag KÍ til framtíðar samkvæmt
tillögum í úttektarniðurstöðum Capacent. Útfallið á þessum málum verður að stjórnin leggur
tillögu til þingsins um milliþinganefnd á næsta kjörtímabili sem fari heildstætt yfir skipulag KÍ
með hliðsjón af úttekt Capacent og niðurstöðum könnunar á viðhorfum félagsmanna til þjónustu
KÍ.
Aðalheiður nefndi einnig að þessar vikurnar fari fram fræðslufundir fyrir nýjan formann og
varaformann KÍ um ýmis mál sem varða starf KÍ og undirbúning fyrir þingið.

4.

KÖNNUN Á NÁMS- OG KENNSLUEFNI

Fjallað var um könnun sem áformað er að gera á stöðu náms- og kennsluefnis hér á landi og
þörfum fyrir aukið framboð í samstarfi við Menntamálastofnun og upplýsingasöfnun um
fyrirkomulag á útgáfu námsefnis hjá öðrum þjóðum en þessi atriði eru í ályktun skólamálaráðs
um náms- og kennsluefni sem samþykkt var á málþingi sem haldið var í september 2017. Áform
um könnun á námsefni voru kynnt á fundi framkvæmdastjórnar og formanna faggreinafélaga 12.
febrúar sl. Á fundinum voru einnig fulltrúar Menntamálastofunar. Formenn tóku vel í þá
málaleitan að stjórnir faggreinafélaga svari slíkri könnun. Fulltrúar í framkvæmdastjórn, Anna
María, Fjóla, Guðbjörg, Aðalheiður, og formaður FT funduðu með þróunarstjóra miðlunarsviðs
MMS 26. mars til að fara yfir drög að spurningalista. Í framhaldi af þeim fundi þurfi að leita til
kennara um að rýna drögin. Ákveðið var að formenn skólamálanefnda FF, FL, FG og formaður
FT finni einn kennara í þeirra félögum til að rýna spurningalistann sem í kjölfarið færi til allra
stjórna faggreinafélaga.
Rætt var um fundinn með formönnum faggreinafélaganna, þar hefðu gagnlegar ábendingar komið
fram, að nýr menntamálaráðherra virðist hafa vilja til að taka á stöðunni í náms- og kennsluefnismálum fyrir öll skólastig og að námsefnismál væru í ólesti í framhaldsskólunum vegna dreifstýringar á námskrám og áfangalýsingum, og vegna þessa væri orðið erfitt að meta nám á milli
skóla. Hvernig væri hægt að gefa út námsefni við þessar aðstæður. Framkvæmdastjórn var

6

Skólamálaráð KÍ - 40. fundur 23. febrúar 2018

sammála um að mikilvægt væri að halda sem fyrst fund með kennurum og MMS til að að rýna
spurningalistann og að koma honum sem fyrst út.

5.

MÁLÞING UM LIST- OG VERKGREINAR

Rætt var um málþing skólamálaráðs um list- og verkgreinar sem undirbúið er í samstarfi við
stýrihóp list- og verkgreinakennara. Ákveðið hefur verið að halda eitt málþing en ekki hefur verið
unnt að setja niður dagsetningu þar sem óljóst er hvenær menntamálaráðherra hefur tök á því að
halda ávarp. Drög að dagskrá eru komin en nokkuð erfitt hefur reynst að ákveða hvaða ætti að
vera í brennidepli á þinginu þar sem list- og verkgreinar spanna vítt svið. Niðurstaðan var að hafa
í brennidepli aðferðir við efla list- og verknám og að ekki væri fjallað um einstakar greina heldur
atriði sem eru list- og verknámi almennt til eflingar. Ef ráðherra getur ekki verið með ávarp
verður málþinginu frestað til næsta skólaárs.

6.

LEIÐSÖGN NÝLIÐA

Aðalheiður og Alma greindu frá fundi sem þær áttu 26. janúar sl. með Maríu Steingrímsdóttur og
Guðmundi Engilbertssyni í HA um norræna rannsókn á leiðsögn nýliða sem HA tók þátt í ásamt
háskólum á hinum Norðurlöndunum og lagði HA könnun fyrir nýliða í grunnskólum og framhaldsskólum hér á landi árið 2015 Mjög góð þátttaka var í könnunni eða um 84% og var hún mun
meiri hér en í hinum löndunum. Tilgangur heimsóknarinnar var að skoða hvort þessi rannsókn
gæti nýst í norræna samstarfsverkefninu um leiðsögn nýliða sem KÍ tekur þátt í sem og í starfi
samstarfsráðs um starfsþróun að sömu málum.
Þetta var afar gagnlegur fundur og borðliggjandi að hægt væri að nýta fyrirliggjandi gögn í bæði
verkefnin, þ.e. á vettvangi samstarfsráðs til að útfæra stoðkerfi við nýliða og í norræna samstarfsverkefninu. Rætt var um á fundinum með HA hvort HA gæti kynnt niðurstöður rannsóknarinnar í
samstarfsráðinu væri þess óskað og var tekið jákvætt í það. Framkvæmdastjórn var þeirra
skoðunar að mikilvægt væri að HA kynnti þessa rannsókn í samstarfsráðinu og að KÍ fólkið í
samstarfsráðinu fengi upplýsingar um þessa rannsókn, og að gögnin í henni væru nýtt í norræna
samstarfsverkefninu.
Í norræna samstarfsverkefninu um leiðsögn nýliða var fyrirhugað að leggja fyrir samanburðarkönnun fyrir nýliða í einstökum þátttökulöndum um aðstæður þeirra í starfi og leiðsögn. Horfið
var frá þessu og í staðinn var ákveðið að draga saman þær rannsóknir sem hafa verið gerðar í
hverju landi á leiðsögn nýliða, upplýsingar um það stuðningskerfi við nýliða sem fyrir hendi er í
hverju landi og ákvæði í kjarasamningum um leiðsögn nýliða. Gert er ráð fyrir að þessum
upplýsingunum verði komið fyrir í norrænni vefgátt um leiðsögn sem byggja á upp í verkefninu
og einnig er fyrirhugað að halda norræna ráðstefnu um leiðsögn við nýliða haustið 2019. Fundur
samstarfsaðila í verkefninu verður haldinn í Kaupmannahöfn í byrjun júní.

7.

NÝLIÐUN Í KENNSLU

Aðalheiður greindi frá nýlegum fundi formanns og varaformanns KÍ með menntamálaráðherra
um aðgerðir í menntamálum sem beinast einkum að því bregðast við kennaraskorti og um
fyrirkomulagið á þeirri vinnu samkvæmt drögum að skipuriti um hana sem rætt var á fundinum.
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Þar er gert ráð fyrir verkefnisstjórn, þremur starfshópum og samstarfsráðinu. KÍ er beðið um að
tilnefna fulltrúa í þessa vinnu og fleiri aðilar eins og Sambandið, háskólar og samstarfsráðið.
Formaður og varaformaður KÍ lögðu áherslu á að formenn kennarafélaga KÍ ættu sæti í rýnihópi,
hagfræðingur KÍ í kostnaðarmatshópnum, upplýsinga- og kynningarfulltrúi KÍ í kynningarmálahópnum og varaformaður KÍ í verkefnisstjórn. Tímaáætlanir um vinnu að aðgerðum gera ráð fyrir
að fara eigi hratt í hana og skila tillögum til ráðherra á vordögum. Ráðherra var einnig spurður
um að hvaða kennarahópum þessi vinna beindist og hvaða tillögur eigi að rýna í rýnihópnum.
Formaður og varaformaður KÍ sögðu mikilvægt að vinnan beindist að kennurum í leik-, grunnog framhaldsskólum, og varðandi tillögur til að vinna með í rýnihópnum þá nefndi ráðherra að
komnar væru fram ýmsar tillögur sem hægt væri að vinna með, eins og tillögur Sambandsins og
háskólanna, umsögn KÍ um þær og tillögur Reykjavíkurborgar. Í umræðum á fundinum kom fram
að einnig væri gert ráð fyrir að samstarfsráðið kæmi með efni inn í þessa vinnu og að rýnihópnum
væri ekki ætlað að búa til tillögur heldur að rýna þær sem lægju fyrir og að forgangsraða þeim.

8.

ÖNNUR MÁL
a. Ráðstefna MVS/HÍ, KÍ og menntamálaráðuneytis um starfsþróun kennara 22. febrúar
var vel heppnuð og fróðleg. Allar glærur frá ráðstefnunni verða settar inn á heimasíðu KÍ.

b.

Anna María greindi frá undirbúningi skólamálanefndar FF fyrir aðalfund félagsins og
ályktanir sem bera á þar fram.

c.

Fjóla greindi frá að FL væri að undirbúa sinn aðalfund og hún hafi kynnt skólastefnu
KÍ og samþykktir um menntamál í stjórn FL. Ánægja væri með hvoru tveggja.

d.

Anna María sagði frá námskeiði ETUCE um valdeflingu kvenna sem eru í forystu
stéttarfélaga sem hún sótti í Madrid á Spáni í febrúar. Það var haldið fyrir nýkjörna
kvenleiðtoga í stéttarfélögum. Námskeiðið er tvískipt, fyrri hlutinn í Madrid og seinni hluti
í Finnlandi í júní. Námskeiðið var mjög gagnlegt, nokkur þemu voru tekin til umfjöllunar til
að undirbúa nýkjörna kvenleiðtoga í stéttarfélögum fyrir starf sitt, verkfæri og ráðgjöf.
Ástæða væri til að halda svona námskeið á Íslandi.

e.

Fjóla sagði frá kvennaráðstefnu Alþjóðasamtaka kennara í Marokkó sem hún sótti
ásamt fleiri fulltrúum KÍ og var markmið ráðstefnunnar að valdefla konur í leiðtogahlutverkum í stéttarfélögum kennara, virkja ungar konur til forystu, þjálfun í fjölmiðlaframkomu, helstu viðfangsefni stéttarfélaga í dag og metoo byltingin. Rætt var um að nýta þyrfti
vel efnið frá ráðstefnunni í starfi KÍ, og að ályktun kæmi frá jafnréttisnefnd inn á þingið um
að valdefla konur. Ráðstefnan var gagnleg, haldnar voru fjölmargar áhugaverðar og vel
skipulagðar málstofur sem fulltrúar KÍ skiptu sér niður á.

f.

Aðalheiður ræddi um skýrslu skólamálaráðs í ársskýrslu KÍ 2017 sem hún væri að
taka saman og óskaði eftir að fulltrúar í framkvæmdastjórn myndu skoða skýrsluna áður en
hún færi til útgáfusviðs KÍ.

Fleira var ekki rætt og fundi slitið kl. 16:00.
Alma Oddgeirsdóttir ritaði fundargerð.
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