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Fundargerð framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ
42. fundur fimmtudaginn 5. apríl 2018 kl. 13:00
Haldinn í Vestra, Kennarahúsinu
Mætt: Aðalheiður Steingrímsdóttir (KÍ), Alma Oddgeirsdóttir (FS), Anna María Gunnarsdóttir
(FF), Fjóla Þorvaldsdóttir (FL) og Magnús J. Magnússon (SÍ).
Forföll boðuðu Daníel Arason (FT), Guðbjörg Ragnarsdóttir (FG) og Vigdís Guðmundsdóttir
(FSL).
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-O-O-OAðalheiður setti fundinn og bauð fulltrúa í framkvæmdastjórn velkomna.

1.

FUNDARGERÐ 41. FUNDAR 12. MARS 2018

Engar athugasemdir voru gerðar við fundargerðina og var hún samþykkt.
Aðalheiður nefndi eitt atriði í fundargerðinni til upplýsingar um vinnu í tengslum við Menntun
fyrir alla. Samstarfsaðilar munu endurnýja skuldbindingu sína við verkefnið með því að undirrita
nýja samstarfsyfirlýsingu um það föstudaginn 13. apríl og mun Anna María Gunnarsdóttir sækja
viðburðinn og undirrita samstarfsyfirlýsinguna fyrir hönd KÍ sem nýr varaformaður KÍ og
formaður skólamálaráðs.

2.

ÞING KÍ 2018

Rætt var um undirbúning þingsins og farið yfir dagskrá sem er á heimasíðu KÍ,
http://www.ki.is/um-ki/um-ki/arsfundir-og-thing/2018-sjounda-thing-ki Aðalheiður mun mæla
fyrir tillögu um skólamálastefnu og öðrum tillögum um skólamál á þingi KÍ.
Rætt var um aðalfundi aðildarfélaga KÍ sem eru framundan.
Aðalfundur FF fer fram dagana 26. og 27. apríl á Grand hótel. Yfirskrift fundarins er Virðing,
samstaða og fagleg orðræða. Anna María fór yfir dagskrá aðalfundarins
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http://www.ki.is/adildarfelog/felag-framhaldsskolakennara/adalfundir-ff. Á fundinum mun
fræðimaður frá Menntavísindasviði HÍ verða með erindi sem tengist yfirskrift hans og
skólamálanefnd FF mun bera fram fjórar skólamálaályktanir, um nám nemenda, kennarastarfið,
náms- og starfsráðgjöf fyrir nemendur og styttingu náms í framhaldsskólum en þær byggja á
tillögum skólamálaráðs um sömu efni.
Aðalfundur FL fer fram 14.-15. maí á hótel Örk í Hveragerði og er yfirskrift fundarins Lífsins
frjálsi leikur. Fjóla fór yfir dagskrána sem hefst á ráðstefnu um frjálsan leik og mun fræðimaður
frá Menntavísindasviði HÍ vera með fræðilega umfjöllun um gildi frjálsa leiksins og aðstoðarleikskólastjóri mun fjalla um efnið út frá sjónarhorni leikskólans. Sama dag verða menntabúðir þar
sem frjálsi leikurinn verður í brennidepli. Daginn eftir verða hefðbundin aðalfundarstörf og
margar ályktanir verða bornar fram svo sem um starfstíma leikskóla, undirbúningstíma kennara,
frjálsan leik, laun, starfsþróun, starfsumhverfi, stöðluð próf, velferð og líðan barna og dvalartíma.
Aðalfundur FS verður í júní og ársfundur SÍ í haust.
Námstefna SÍ verður 12.-13. október í Reykjanesbæ. Magnús greindi frá undirbúningi og að
hugmyndir væru um að hafa tengsl skólastjórnenda við starfsþróun kennara í forgrunni á
námstefnunni og að fá bandarískan og finnskan fyrirlesara til að ræða um það en þeir hafa skrifað
bók um þetta efni. Tilgangurinn með því að taka þetta á dagskrá væri að styrkja stjórnendur til að
styrkja starfsþróun kennara.

3.

SAMSTARFSRÁÐ UM STARFSÞRÓUN

Farið var yfir fyrirhugað þróunarverkefni samstarfsráðs um stoðkerfi við starfsþróun í skólum og
erindi stýrihóps samstarfsráðs til mennta- og menningarmálaráðuneytisins og Jöfnunarsjóðs
sveitarfélaga um fjárframlag til verkefnisins dags. 26. mars 2018. Fyrirhugað er að verkefnið fari
af stað næsta haust og standi í tvö ár. Gert er ráð fyrir fjórum þátttökuskólum, einum leikskóla,
grunn-, tónlistar- og framhaldsskóla og einnig verður leitað til Akureyrar- og Reykjanesbæjar um
þátttöku og þriggja háskóla, HA, MVS/HÍ og LHÍ. Á Akureyri er gert ráð fyrir að fræðslustjóri
auglýsi eftir þátttöku leikskóla og grunnskóla en ekki verður auglýst eftir þátttöku tónlistarskóla
og framhaldsskóla þar sem aðeins einn tónlistarskóli starfar í Reykjanesbæ og einn framhaldsskóli í byggðarlaginu. Í áætlunum verkefnisins er gert ráð fyrir að hver þátttökuskóli velji átta
kennara til þátttöku og fá viðkomandi kennarar greitt fyrir þátttökuna vegna funda um það og
einnig er greitt fyrir ráðgjöf háskóla við viðkomandi skóla og fundi háskóla með skólunum um
verkefnið. Kostnaðaráætlun verkefnisins er um 20 milljónir. Verkefnið hefur hlotið góðar
undirtektir og vonast er eftir að það geti orðið að veruleika.
Einnig var rætt um stöðu starfsins í starfshópi samstarfsráðs um greiningu á þörfum. Fundur var
haldinn fyrir skömmu í hópnum um greinargerðir hans um greiningu á þörfum kennara og
skólastjórnenda í leikskólum, grunnskólum, tónlistarskólum og framhaldsskólum fyrir starfsþróun. Nú er verið að ganga frá þessum greinargerðum og fara þær því næst til stoðkerfishópinn
sem mun nýta þær til að móta tillögur um stoðkerfi við starfsþróun. Ákveðið var á þessum fundi
að hóparnir tveir hittist á fundi 15. maí til að fara yfir greinargerðirnar.
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Framkvæmdastjórn lagði áherslu á í umræðum um málin að mikilvægt væri að þessum
greinargerðum verði fylgt vel úr hlaði. Nú væri komið að þeim mikilvæga tímapunkti í starfi
samstarfsráðsins að hefja umræðu um stoðkerfi við starfsþróun. Þar væru mörg stór mál á
ferðinni eins og vinnutími og aðstæður kennara og skólastjórnenda í starfi til starfsþróunar,
sjóðakerfi og fjármunir o.fl. Það þurfi að halda mjög vel utanum þessa vinnu í samstarfsráðinu og
miklir hagsmunir í húfi að hún skilaði góðum niðurstöðum fyrir félagsmenn KÍ og skólana.
Ákveðið var að Anna María taki við af Aðalheiði í stoðkerfishópnum en mikilvægt væri að
varaformaður KÍ og formaður skólamálaráðs taki fullan þátt í vinnu við að útfæra stoðkerfi við
starfsþróun þar sem honum er ætlað að hafa snertifleti við öll aðildarfélögin. Anna María mun
einnig taka sæti í stýrihópi samstarfsráðs í stað Aðalheiðar og bréf þarf að koma frá menntamálaráðuneytinu til KÍ um að Félag leikskólakennara tilnefni nýjan fulltrúa í samstarfsráðið í stað
Aðalheiðar.

4.

AÐGERÐIR Í MENNTAMÁLUM

Rætt var um stöðu mála í rýnihópi um aðgerðir í menntamálum við að móta tillögur um aðgerðir
til að efla nýliðun og sporna gegn brotthvarfi úr starfi og tengsl þessa starfs við samstarfsráð um
starfsþróun og aðra hópa samkvæmt skipulaginu um þessa aðgerðavinnu. Fulltrúar KÍ
rýnihópnum eru Þorsteinn Sæberg, Guðríður Arnardóttir, Ólafur Loftsson, Haraldur F. Gíslason
og Sigrún Grendal. Auk þeirra eru þar fulltrúar frá ráðuneyti, Sambandi íslenskra sveitarfélaga,
Reykjavíkurborg, HA, MVS/HÍ og LHÍ. Hópurinn hefur fundað nokkrum sinnum og á hann að
skila af sér tillögum í byrjun apríl sem fara þá til kostnaðarmatshópsins. Þau atriði sem rætt er í
hópnum að leggja áherslu á eru:
•

Samkeppnishæf laun.

•

Launað starfsnám kennaranema þar sem gert er ráð fyrir að lokaárið verði 70%
vettvangsnám og 30% lokaverkefni. Ríki og sveitarfélög greiði laun kennaranema
(leiðbeinendalaun). Lokaverkefnið verði tengt LÍN með hvötum í þá veru að lán
breytist í styrk ef kennaranemi ræður sig til kennslu að loknu námi.

•

Leiðsögn við nema og nýliða. Nemar og nýliðar njóti starfstengdar leiðsagnar hjá
leiðsagnarkennara og gert sé ráð fyrir tíma og fjármunum til að sinna þessum þætti.

•

Útfærsla á heimild til kennslu á mörkum skólastiga.

•

Stoðkerfi við starfsþróun.

•

Kynning á kennarastarfinu.

Rýnihópur um aðgerðir í menntamálum óskaði eftir því að stoðkerfishópur samstarfsráðs kæmi
með tillögur um stoðkerfi um starfsþróun sem væru hluti tillagna rýnihóps. Tillögur stoðkerfishópsins fóru til rýnihóps í dag, 5. apríl og eru þær í fjórum liðum; 1. Fræðsla og umræða, 2.
Sprotasjóður, 3. Kennarar og skólastjórnendur og 4. Háskólar. Með tillögunum fylgdi
þróunarverkefni samstarfsráðs um stoðkerfi við starfsþróun í skólum. Í tillögunum er lögð áhersla
á að liðir eitt og tvö þurfi að komast í framkvæmd strax og að samstarfsráð noti verkefnistíma
þróunarverkefnisins til að útfæra og kostnaðarmeta stoðkerfi við starfsþróun samkvæmt liðum
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þrjú og fjögur og aðrar niðurstöður fagráðs um stoðkerfi sem fari í innleiðingu í skólakerfinu að
verkefnistímanum loknum. Aðrar niðurstöður fagráðsins um stoðkerfi við starfsþróun eru meðal
annars fjármunir til skóla vegna afleysinga kennara til að komast frá til að sækja starfsþróun,
launuð námsleyfi o.fl. Markmiðið tillagna stoðkerfishópsins er að í lok verkefnistíma þróunarverkefnisins, í lok skólaársins 2020, taki við innleiðing á stoðkerfinu fyrir alla skóla landsins.
Stoðkerfishópurinn leggur mikil áherslu á að rýnihópurinn veiti skýran stuðning við þróunarverkefni samstarfsráðsins og taki undir tillögur hópsins um stoðkerfið því það gefi starfi
samstarfsráðsins aukinn kraft og þunga.

5.

MÁLÞING UM LIST- OG VERKGREINAR

Rætt var um hvernig til hefði tekist um málþing KÍ um list- og verknám sem haldið var 22. mars
2018. Þeir fulltrúar úr framkvæmdastjórn sem það sóttu lýstu ánægju með hvernig til tókst,
framsöguerindi hafi verið góð og upplýsandi umræður miklar og fjörlegar. Málþinggestir höfðu
mikið að segja og margir góðir punktar komu fram í umræðum um aðgerðir til að efla list- og
verknám.
Taka þarf saman niðurstöður málþingsins úr gögnum þess en ráðherra bað um að fá niðurstöðurnar sendar og einnig er almenn eftirspurn eftir þeim. Aðalheiður hefur flokkað punktana
sem voru á miðunum á borðunum á málþinginu út frá kerfi sem Svanborg R. Jónsdóttir notaði á
þinginu. Flokkunin er þessi:
1.

Persónulegi og faglegi þátturinn. Kennarinn - lykilaðili í kennslu.

2.

Nærkerfi. Viðhorf innan skóla og hegðunarmynstur, skólastjórnendur og
samstarfsfólk.

3.

Grenndarkerfi. Skipulag skóla. List- og verkgreinar sem viðfangsefni í námskrá,
skólamenning.

4.

Ytra kerfi. Viðhorf og væntingar foreldra, atvinnulífs og samfélagsins til list- og
verkgreina.

5.

Lýðkerfi. Ákvarðanir stjórnvalda í námskrármálum og löggjöf, opinberar áherslur í
þróun menntamála, stefna í menntun kennara, samningar og launakjör.

Eftir er að vinna úr tillögum á hugmyndaveggnum á netinu, ávarpi, erindum og
pallborðsumræðum.
Rætt var um hvernig halda ætti áfram með úrvinnslu á efni og tillögum sem fram komu á þinginu
og hvernig samantektin ætti að vera sett fram. Ákveðið var að Aðalheiður haldi áfram í apríl með
vinnu á þessum efnisgrunni sem hafinn er og bæti við tillögum um aðgerðir sem eru á hugmyndaveggnum á netinu, ávarpi, erindum og pallborðsumræðum. Í kjölfarið þurfi framkvæmdastjórn að
taka saman niðurstöðurnar og tillögur um aðgerðir og ljúka þeirri vinnu vel fyrir sumarleyfi og
koma til ráðherra og annarra sem á málþinginu voru. Ákveðið var að hafa fund í undirbúningshópi málþingsins mánudaginn 30. apríl kl. 16:30 og tók Aðalheiður að sér að boða til fundarins.
Á þessum fundi þurfi að fara yfir efnisgrunninn og ræða framsetningu á samantekt, niðurstöðum
og tillögum um aðgerðir. Lögð var áhersla á þegar niðurstöður væru sendar til ráðherra að óska
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samhliða eftir fundi með ráðherra til að ræða niðurstöður og tillögur um aðgerðir og næstu skref
við að koma þeim í farveg.
Anna María greindi frá fundi ETUCE sem hún sótti í nóvember sl. um eflingu list- og verkgreina
og hvort hægt væri að nota gögn frá ráðstefnunni sem hún tók saman í tengslum við þessa vinnu
við að taka saman niðurstöður málþingsins. Ákveðið var að hún sendi gögnin til fulltrúa í
framkvæmdastjórn.
Undir þessum lið minnti Aðalheiður á tillögu skólamálaráðs sem borin verður fram á þingi KÍ um
eflingu list- og verkgreina.

6.

KÖNNUN Á NÁMS- OG KENNSLUEFNI

Rætt var um kynningarbréf KÍ og Menntamálastofnunar um könnun á námsefni í skólum sem
verður sent á morgun, föstudaginn 6. apríl, til formanna faggreinafélaganna um að stjórnir
félaganna svari þessari könnun. Bréfinu er tengill á könnunina sem er netinu og er svarfrestur til
23. apríl nk. Það er á valdi stjórna faggreinafélaganna hvort þær svara könnunninni saman eða
sem einstaklingar. Framkvæmdastjórn vonast eftir góðri svörun við könnuninni.
Í tengslum við þennan lið greindi Anna María frá fundi sem stjórn Þróunarsjóðs námsgagna mun
halda á næstunni með fulltrúum útgáfusviðs Menntamálastofnunar um að koma rafrænu námsefni
sem sjóðurinn styrkir fyrir á vef MMS.

7.

ÖNNUR MÁL
a. Anna María upplýsti að fjárhagslegt svigrúm Þróunarsjóðs námsgagna sé núna um 55
m.kr. og 2,5 m.kr. til umsýslu með sjóðnum.

b.

Aðalheiður ræddi um fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar sem fram kom í gær og hvatti
fulltrúa í framkvæmdastjórn að skoða áætlunina gaumgæfilega með tilliti til menntamála og
að taka saman umsögn um hana ef Alþingi óskar eftir því.

c.

Aðalheiður greindi frá að búið væri að ráða nýjan starfsmann á útgáfusvið KÍ,
Dagnýju Jónsdóttur, sem tekin væri til starfa. Viðtöl væru í gangi vegna ráðningar nýs
fulltrúa á nefnda- og fræðslusvið KÍ.

d.

Fjóla spurði um tillögu jafnréttisnefndar til þingsins um aðgerðir til að bregðast við
metoo málunum í menntakerfinu og var upplýst að tillaga þessa efnis væri á heimasíðu KÍ í
þingskjölum.
Í lok fundarins þakkaði Aðalheiður fulltrúum í framkvæmdastjórn fyrir farsælt samstarf en þetta
er hennar síðasti fundur sem formaður skólamálaráðs KÍ og mun hún láta af starfi varaformanns
KÍ á þingi KÍ 10.-13. apríl 2018. Fulltrúar í framkvæmdastjórn þökkuðu Aðalheiði fyrir
einstaklega gott samstarf og styrka stjórn.

Fleira var ekki rætt og fundi slitið kl. 15:30.
Alma Oddgeirsdóttir ritaði fundargerð.
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