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Fundargerð framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ
41. fundur mánudaginn 12. mars 2018 kl. 12:30
Haldinn í Vestra, Kennarahúsinu
Mætt: Aðalheiður Steingrímsdóttir (KÍ), Alma Oddgeirsdóttir (FS), Anna María Gunnarsdóttir
(FF), Fjóla Þorvaldsdóttir (FL), Magnús J. Magnússon (SÍ) og Vigdís Guðmundsdóttir (FSL).
Forföll boðuðu Guðbjörg Ragnarsdóttir (FG) og Daníel Arason (FT).
Fulltrúar frá Menntamálastofnun voru gestir fundarins undir fyrsta lið.
DAGSKRÁ
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3.
Þing KÍ 2018.
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Aðgerðir í menntamálum.
5.
Könnun á náms- og kennsluefni.
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-O-O-OAðalheiður setti fundinn og bauð gesti frá Menntamálastofnun velkomna og fulltrúa í
framkvæmdastjórn.

1.

FUNDUR MEÐ MENNTAMÁLASTOFNUN

Mættir voru fulltrúar frá Menntamálastofnun: Sverrir Óskarsson sviðsstjóri matssviðs, Þóra Björg
Jónsdóttir sem sér um ytra mat á matssviði og Kolfinna Jóhannesdóttir sviðsstjóri á greiningarsviði. Aðalheiður rakti tildrög fundarins og fundarmenn kynntu sig.
Sverrir Óskarsson ræddi fyrst um samræmd próf grunnskóla sem tókust illa í síðustu viku vegna
tæknilegra orsaka hjá þjónustuaðilanum en ábyrgðin er MMS. Það hafi þó aldrei áður verið
jafnmikill undirbúningur fyrir prófin og nú en það sem brást var að netþjónninn hjá þjónustuaðilanum réð ekki við álagið. Þessa dagana er MMS að svara fyrirspurnum nemenda, foreldra og
skóla um framkvæmdina. Mikið er undir í prófunum fyrir nemendur og skóla. Næstu skref verða
ekki ákveðin fyrr en eftir næsta miðvikudag en þá mun samtal ráðherra og hagsmunaaðila eiga
sér stað. Ráðherra hafi viðrað þá skoðun sína að kalla saman sérfræðihóp til að fara yfir framkvæmdina og framtíð þessara prófa. MMS þurfi að leggja áherslu á að byggja upp traust og verið
að reyna allt til að vanda til verka.
Sverrir fór því næst yfir aðgerðir til að efla læsi og lesferilsprófin. Læsisverkefnið hefur verið í
gangi síðan 2015 með fimm ára aðgerðaráætlun til að efla læsi og fari til þess 130 m.kr. á ári.
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Árið 2017-2018 voru helstu verkefni þessi: Samstarfsverkefni og vitundarvakning, heimsóknir
barnabókahöfunda í grunnskóla, ráðstefna um læsi og samvinna við RÚV. Utanumhald og
skipulag verkefnis og verið er að leggja mat á það. Ráðgjöf og fræðsla í sveitarfélögum vegna
leikskóla og grunnskóla. Öll sveitarfélög skrifuðu undir þjóðarsáttmála um að þau myndu efla
læsi. Verið er að styðja við sveitarfélög við að efla læsi og að koma aðgerðum í gang. Búið er að
funda með 50 sveitarfélögum vegna leikskóla og hafa leikskólar aðgang að gjaldfrjálsu námsefni
sem Lions gefur út. Einnig er búið að funda með 56 sveitarfélögum vegna grunnskóla.
Lesferill, skólagátt og lesferilsvefur. Lesferill er í skólagátt og þar geta kennarar og skólar fylgst
með framförum nemenda sinna. Á lesferilsvefnum er verið að safna á einn stað verkfærum fyrir
kennara og skóla til að efla læsi. Verið að vinna þetta með Háskóla Íslands. Þóra Björg fór yfir
hvernig lesferill virkar en í kerfinu birtast töflur og línurit með myndrænum hætti sem sýna stöðu
einstakra skóla og hlutfall nemenda sem nær viðmiðum um fjölda orða sem nemandi les á mínútu
og með samanburði við allt landið. Um 90% nemenda tekur prófin. Með hærri aldri fjölgar þeim
nemendum sem eru undir þessum viðmiðum. Prófin eru lögð fyrir þrisvar á ári og er stefnt að því
að bæta við prófum sem mæla stafsetningu, ritun, nákvæmni í lestri og lesskilning. Í skólagátt
geta kennarar og skólar skoðað niðurstöður um sína nemendur og brugðist við ef þörf er á og eru
þessar upplýsingar eingöngu fyrir kennara og skóla og ekki birtar opinberlega.
Magnús J. Magnússon fulltrúi SÍ í framkvæmdastjórn sagði að bæði kennarar og foreldrar væru
mjög ánægðir með lesferil.
Fram kom að mikill áhugi væri á að fá HLJÓM-2 í gagnabankann fyrir leikskólakennara til að
færa inn upplýsingar og fá út rafrænt.
Þóra Björg fór yfir eftirfylgni MMS með niðurstöðum úttektar ráðuneytisins á umfangi list- og
verkgreina í grunnskólum samkvæmt bréfi ráðuneytis til MMS í nóvember 2017. Fundur verði
með ráðuneyti bráðlega því MMS telji þörf á að fá nánari upplýsingar um hvað það er sem
ráðuneytið fer fram á að verði gert, aðferðir við það og hver afurð þessarar eftirfylgni eigi að
vera. Í bréfi ráðuneytis til MMS um eftirfylgni með niðurstöðum úttektar er MMS beðin að senda
bréf til þeirra sveitarfélaga sem hafa skóla sem eru undir viðmiðum um kennslu list- og verkgreina. Ekki væri búið að senda þetta bréf eða byrjað á annarri vinnu við eftirfylgni með
niðurstöðunum því að fyrst þyrfti að fá nánari upplýsingar hjá ráðuneytinu um að hverju væri
stefnt með henni. Engin viðurlög væru við því þegar nemendur fái ekki lögboðna kennslu í listog verkgreinum eða öðrum greinum samkvæmt viðmiðunarstundaskrá grunnskóla. Skólar sendi
Hagstofu upplýsingar um umfang kennslu í einstökum greinum og spurning sé um skráningu
skóla á þessum upplýsingum. Á að hafa eftirlit með kennslumínútum samkvæmt viðmiðunarstundaskrá eða á að skoða hæfniviðmið samkvæmt aðalnámskrá. Með hverju á að hafa eftirlit?
Minnisblað KÍ um eftirfylgni með niðurstöðum úttektarinnar á list- og verkgreinum í grunnskólum sem sent var til ráðuneytisins í nóvember 2017 væri mjög gott og það væri hægt að nota í
þessari vinnu. Aðalatriðið sé hvort að nemendur séu að ná hæfniviðmiðunum í list- og
verkgreinum. Hver er skýringin þegar mikil frávik eru í skólum frá viðmiðunarstundaskrá?
Svörin væru oft að list- og verkgreinar væru samþættar við aðrar greinar. Bréfið frá ráðuneytinu
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til MMS væri mjög óljóst og því þurfi að fá nánari upplýsingar frá ráðuneytinu um hvað skuli
gera. Mikilvægt væri að nýta niðurstöður úttektarinnar og að sú vinna verði til gagns.
Þóra Björg ræddi um endurskoðun námskráa og eflingu ytra mats grunnskóla. Verið væri að
vinna matsviðmið tengd hæfniviðmiðum 4. og 7. bekkjar grunnskóla í stærðfræði og íslensku,
endurskoðun greinahluta námskrár færi líka af stað í haust og umræða væri um endurskoðun
almenna hlutans í námskrám skólastiganna. Hvað varði eflingu ytra mats grunnskóla þá væri
endurskoðun framkvæmdar og viðmiða að ljúka og stefnt væri að því að ljúka mati á öllum
grunnskólum utan Reykjavíkur á næstu þremur árum, metnir verða 27 skólar á ári í stað 10 og að
mennta þurfi fleiri matsmenn til að anna þessu.
Anna María Gunnarsdóttir fulltrúi FF í framkvæmdastjórn ræddi um námskrármál framhaldsskóla, námskrárgrunn og fjölda námskrár- og áfangalýsinga vegna dreifstýrðrar námskrárgerðar í
framhaldsskólum. Námskrárlýsingarnar væru orðnar rúmlega 11.000 og að námskrárgrunnur
framhaldsskóla væri ekki nægilega aðgengilegur.
Kolfinna ræddi um verkefni MMS sem snúa að námi og vellíðan nemenda. Vinna við
endurskipulagninru og samhæfingu verkefna var sett af stað í október 2017 og markmið með
þeim.
Stefnt væri að því að móta vísa um líðan nemenda. Samningur var gerður við R&G um
rannsóknirnar Ungt fólk í grunnskólum og framhaldsskólum, draga þurfi betur fram niðurstöður
og vinna úr þeim. Einnig væri búið að skipa í Fagráð eineltismála fyrir grunn- og framhaldsskóla
og vinna væri í gangi að aðgerðum gegn brotthvarfi í framhaldsskólum. Skimunarpróf var lagt
fyrir í öllum framhaldsskólum á árunum 2015, 2016 og 2017. Styrkir voru veittir til framhaldsskóla til aðgerða gegn brotthvarfi, um 120 m.kr. var úthlutað 2016 og 2017, síðasta úthlutun fer
fram árið 2018. Flestir skólar sóttu um styrk til að bjóða nemendum upp á sálfræðiþjónustu.
Skólarnir haldi skráningar á ástæðum brotthvarfs og fór Kolfinna yfir nýjar upplýsingar um
ástæður brotthvarfs. Það væri mikilvægt að nota gögnin rétt og að skólar skoði ástæður
brotthvarfs og leiti leiða til að draga úr því þegar ástæður eru þannig að skólinn geti breytt
einhverju hjá sér til að minnka það.
Kolfinna ræddi um námsgengi nemenda eftir fjögur ár frá innritun í framhaldsskóla og sýndi eldri
gögn um námsgengi frá 2009 og ný gögn frá 2012 sem byggja á bráðabirgðatölum Hagstofu
Íslands, endanleg gögn eiga að liggja fyrir í apríl 2018. Niðurstöðurnar sýna að útskriftarhlutfall
hefur aðeins hækkað en brotthvarf ekki minnkað. Ekki eru komnar fram upplýsingar sem sýna
áhrif þriggja ára námsbrauta á námsgengi og brotthvarf. Það þurfi að fylgjast áfram með þessu og
skoða langtímaupplýsingar. Kolfinna ræddi um líðan nemenda, það eigi að skoða betur nemendur
í grunnskólanum með því að skima í efstu bekkjum, kvíði og vanlíðan getur verið farinn að
birtast hjá nemendum áður en þeir fara í framhaldsskóla.
Bent var á að framhaldsskólar héldu ekki fjármunum í rekstri sínum vegna þriggja ára
breytingarinnar eins og lofað var svo þeir gætu eflt skólastarf og stuðning við nemendur.
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Framkvæmdastjórn þakkaði fulltrúum Menntamálastofnunar fyrir gagnlegar upplýsingar og
samræður og óskaði eftir að fá að fylgjast með þessum málum. Fulltrúar MMS fóru af fundi.

2.

FUNDARGERÐ 40. FUNDAR 23. FEBRÚAR 2018

Engar athugasemdir voru gerðar við fundargerðina og var hún samþykkt.
Aðalheiður nefndi nokkur atriði í fundargerðinni til upplýsingar:

3.

•

Að senda það sem er í 1. lið í fundargerðar um tengsl og samstarf KÍ og kennaranema
til fulltrúa kennaranemafélaganna til skoðunar og að koma því næst helstu atriðum
fyrir í fylgiskjali í samstarfsyfirlýsingu KÍ og kennaranemafélaganna um tengsl og
samstarf frá desember 2017.

•

Samstarfsráð um starfsþróun, fundur var haldinn í samstarfsráðinu 6. mars sl. um
vinnu við aðgerðir í menntamálum og aðkomu samstarfsráðsins að þeirri vinnu. Rætt
var um að samkvæmt skipulagi þessarar vinnu væri gert ráð fyrir að aðilar
samstarfsráðsins væru með fulltrúa sína í þessari vinnu, að mikilvægt væri að
stýrihópur samstarfsráðsins taki saman efni með hliðsjón af verkefnum ráðsins til að
leggja inn í þessa vinnu, að stýrihópur héldi samstarfsráðinu upplýstu um vinnuna og
að boðað væri til fundar í samstarfsráðinu í maí um hana.

•

Menntun fyrir alla, fundaherferð sem átti að vera á vormánuðum fer ekki fram fyrr en
næsta haust og fyrir dyrum stendur að endurnýja skuldbindingu samstarfsaðila við
verkefnið.

ÞING KÍ

Rætt var um nýjustu drög að dagskrá þingsins. Yfirskriftin verður að öllum líkindum
FAGMENNSKA OG FRUMKVÆÐI KENNARA - menntun og farsæld í skólastarfi og búið er
að bæta inn dagskrárlið á fimmtudeginum um #metoo málin. Framkvæmdastjórn lýsti yfir ánægju
með það og umræða var um mikilvægi þess að félagsmenn geti haft gott aðgengi að aðstoð, að
hnappur væri t.d. á heimasíðu með upplýsingum hvert væri hægt að leita og að bandalög
opinberra starfsmanna sameinist um aðgerðir í metoo málunum og um ráðgjöf og aðstoð við
félagsmenn þeirra.
Rætt var um skólastefnu 2018-2022 og samþykktir um menntamál til þingsins og farið yfir
breytingar sem búið er að gera út frá ábendingum sem komu fram á formannafundi KÍ en þar var
skólamálaráð m.a. beðið um að semja tvær nýjar samþykktir, um einkavæðingu menntunar og um
styttingu náms í framhaldsskólum. Framkvæmdastjórn lýsti yfir ánægju með þessar samþykktir
og gerðar voru orðalagsbreytingar á nokkrum stöðum í skólastefnu og samþykktum. Aðalheiður
mun ganga frá lokagerð skólastefnu og samþykkta til þingsins og senda til framkvæmdastjórnar
til yfirferðar áður en skjölin fari á heimasíðu KÍ þann 20. mars.
Undir þessum lið gerði Anna María grein fyrir nýlegum úrskurði menntamálaráðuneytis um að
Tækniskólanum væri ekki heimilt að hafa í stöðum áfangastjóra og skólastjóra starfsmenn sem
hefði ekki leyfisbréf til kennslu í framhaldsskólum. Það væri andstætt lögum um menntun og
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ráðningu kennara og skólastjórnenda í leik-, grunn- og framhaldsskólum og lögum um
framhaldsskóla en þessi lög næðu líka til Tækniskólans og skipti þar engu máli þó að hann væri
einkaskóli. Framkvæmdastjórn taldi þennan úrskurð vera mjög mikilvægan og óskuðu fulltrúar
eftir að fá hann sendan til upplýsingar.
Einnig var undir þessum lið farið yfir ákvæði laga KÍ um þá sem hafa atkvæðisrétt á þingi KÍ en
það eru stjórn KÍ, varaformenn aðildarfélaga og einn fulltrúi fyrir hverja 50 félagsmenn eða brot
úr þeirri tölu sem umfram kann að vera og eru þeir kosnir af aðildarfélögunum samkvæmt reglum
þeirra. Auk þess skal Félag kennara á eftirlaunum tilnefna fimm fulltrúa á þingið. Einnig eiga
formenn sjóða KÍ, kjörstjórnar, framboðsnefndar, jafnréttisnefndar, vinnuumhverfisnefndar,
siðaráðs og formenn annarra nefnda á vegum KÍ sem eru skipaðar samkvæmt ákvörðun þings svo
og formenn skólamálanefnda aðildarfélaga seturétt á þinginu með málfrelsi og tillögurétti. Hið
sama gildi um starfsmenn KÍ.

4.

AÐGERÐIR Í MENNTAMÁLUM

Rætt var um vinnu við aðgerðir í menntamálum sem beinast einkum að nýliðun og brotthvarfi úr
starfi. Ráðuneytið hefur ráðið Hjördísi Hendriksdóttur sem verkefnisstjóra í þessari vinnu.
Rýnihópur er að hefja störf en aðrir vinnuhópar eru kostnaðar- og áhættumatshópur, kynningar og
almannatengslahópur og verkefnisstjórn. Lögð er áhersla á að hóparnir vinni hratt að þessum
málum.
Framkvæmdastjórn leist vel á þessa vinnu sem gangi vonandi vel. Það væri jákvætt að KÍ taki
þátt í öllum vinnuhópunum og nýtt væri að vinna eigi með þessum hraða. Gott væri að kostnaðargreining fari fram samhliða, það auki líkur á að aðgerðir komist til framkvæmda. Það væri
mikilvægt að tillögur komi fram um launað starfsnám nema, hvata til kennaranáms í gengum
lánasjóðskerfið, leiðsögn við nýliða og stuðning við starfsþróun kennara.

5.

KÖNNUN Á NÁMS- OG KENNSLUEFNI

Búið er halda fund með kennurum til að rýna spurningalistann og verða stjórnir fagfélaganna
beðnar að svara könnunni sem verður í rafrænu formi og mun MMS sjá um að koma henni fyrir á
netinu. Rætt var um að senda könnuna út sem fyrst og að gera þurfi ráð fyrir lengri svarfresti en
til 16. apríl út af páskaleyfi í skólunum og þingi KÍ.
Aðalheiður mun skrifa kynningarbréf um könnunina til fagfélaganna. Fulltrúar í framkvæmdastjórn voru beðnir að lesa yfir spurningarnar og kynningarbréfið og koma ábendingum á framfæri.
Aðalheiður greindi frá því að á rýnifundinum með kennurum um spurningalistann kom upp sú
hugmynd að KÍ leitaði til Sambands íslenskra framhaldsskólanema um að gera könnun meðal
nemenda á kostnaði þeirra við námsgögn í framhaldsskólum. Framkvæmdastjórn leist vel á þessa
hugmynd og tók Anna María að sér að skoða aðferðir við útfærslu á henni.

6.

MÁLÞING UM LIST- OG VERKGREINAR

Málþingið verður haldið í Nauthóli fimmtudaginn 22. mars, kl. 13-16:30. Mjög góð aðsókn er að
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málþinginu nú þegar og hafa um 150 manns skráð sig. Markmið málþingsins er að beina sjónum
að aðferðum við að efla list og verknám í skólakerfinu og að leiða saman ýmsa aðila til samtals
um það. Það sem sameinar list- og verknám er áhersla á verkkunnáttu, tækni, sköpun, fagurfræði
og gildi, efnisþekkingu, líkamsbeitingu, túlkun og tjáningu. Deigla hraðstígra samfélags- og
tæknibreytinga beinir kastljósinu í vaxandi mæli að þessum þáttum í menntun og skólastarfi.
Lengi hefur verið rætt um eflingu list og verknáms og ekki skortir stefnu um það. Hvert er
samhengið milli stefnu og framkvæmdar? Hvernig á að koma stefnu um eflingu list- og verknáms
í framkvæmd? Hvað þarf til? Hver er sýnin á það? Málþingið er fyrir skólafólk og aðra sem koma
að menntun og skólastarfi.
Málþingið hefst með ávarpi mennta- og menningarmálaráðherra. Eftir ávarp ráðherra halda stutt
erindi: skólafólk í leik-, grunn-, tónlistar- og framhaldsskólum, Svanborg R. Jónsdóttir, Menntavísindasviði HÍ, Skúli Helgason, formaður Skóla- og frístundaráðs Reykjavíkurborgar og Guðrún
Hafsteinsdóttir formaður Samtaka iðnaðarins. Í lokin verða pallborðsumræður með þátttöku
fundarmanna um spurninguna: Hvað svo? Hvað förum við með héðan í dag til að nota og
hvernig? Í pallborðinu munu taka þátt Íva Sigrún Björnsdóttir mennta- og menningarmálaráðuneyti, Svanborg R. Jónsdóttir, Skúli Helgason, Guðrún Hafsteinsdóttir, einn kennari og einn
skólastjórnandi.
Rætt var um hvaða kennarar/skólastjórnendur muni tala fyrir leik-, grunn-, tónlistar- og
framhaldsskóla en á morgun verði fundur með stýrihópi list- og verkgreinakennara um málþingið
og þá þurfi öll nöfn að vera komin á hreint.
Aðalheiður sagði að fyrirspurn hefði komið frá kennara á Akureyri um hvort hægt væri að hafa
sambærilegt málþing fyrir norðan og var ákveðið að vísa henni til skoðunar hjá næstu
framkvæmdastjórn skólamálaráðs.
Rætt var um fundarstjóra og ýmis praktísk mál í sambandi við málþingið.

7.

ÖNNUR MÁL

Umræður fóru fram um undirbúning aðalfunda aðildarfélaga sem verða í kjölfar þings KÍ.
Næsti fundur framkvæmdastjórnar er fimmtudag 5. apríl kl. 13:00 sem er jafnframt síðasti fundur
á þessu kjörtímabili. Ákveðið var að hafa fundinn til kl. 16:00 og að fara því næst á Jómfrúna til
að borða saman.

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