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Framkvæmdastjórn skólamálaráðs KÍ
15. fundur 20. nóvember 2015, kl. 13:00
Haldinn í Vestra, Kennarahúsinu
Mætt: Anna María Gunnarsdóttir (FF), Aðalheiður Steingrímsdóttir (KÍ), Ingunn Ósk
Sturludóttir (FT), Guðbjörg Ragnarsdóttir (FG), Fjóla Þorvaldsdóttir (FL), Ingileif Ástvaldsdóttir
(SÍ). Alma Oddgeirsdóttir (FS) og Hulda Jóhannsdóttir (FSL) boðuðu forföll.
DAGSKRÁ:
1.
Fundargerð fimmtánda fundar framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ 22. október 2015
2.
Fagráð um starfsþróun/stefnumótunarvinna, upplýsingaveita
3.
Umræðuhefti um menntamál/hvítbók
4.
Skólamálaþing KÍ haust 2016
5.
List- og verkgreinar
6.
Skólamálanefndir - Farið hringinn
7.
Önnur mál

Aðalheiður setti fundinn og gengið var til dagskrár.
1.
FUNDARGERÐ FIMMTÁNDA FUNDAR FRAMKVÆMDASTJÓRNAR
SKÓLAMÁLARÁÐS KÍ 22. OKTÓBER 2015
Fundargerðin var samþykkt.
2.
FAGRÁÐ UM STARFSÞRÓUN/STEFNUMÓTUNARVINNA, UPPLÝSINGAVEITA
Umræður fóru fram um stefnumótunarvinnu fagráðs um starfsþróun og þá fundi sem búið er að
festa niður í fagráðinu til að vinna að henni og lokaskýrslu sem afhenda á menntamálaráðhrra 26.
febrúar en þá rennur skipunartími fagráðsins út. Mikilvægt væri að framkvæmdastjórn skólamálaráðs setti sig vel inn í stöðuna í stefnumótunarvinnunni. Farið var yfir yfirlit KÍ yfir stöðuna
með samanburði á áhersluatriðum KÍ og þeim atriðum sem komu út úr umræðum á síðasta fundi
fagráðs um svör aðila fagráðs við spurningum um hlutverk, ábyrgð og skyldur þeirra á starfsþróun kennara. Samanburðurinn sýnir samhljóm í nokkrum atriðum svo sem að fagráðið starfi
áfram, kennaramenntun sem ævimenntun og að háskólar hafi skilgreint hlutverk í starfsþróun
kennara og fjármuni til þessa, en lítið eða ekkert af öðrum atriðum í áherslum KÍ eru komin fram
í stefnumótunarvinnunni, svo sem ábyrgð stjórnvalda á starfsþróun og stefna, auknir fjármunir,
réttur og aðstæður kennara til starfsþróunar og fleira. Á fundi fagráðsins 26. nóvember mun fara
fram mikilvæg stefnumótunarvinna og fulltrúar KÍ í fagráðinu þurfa að einbeita sér að því að
koma áherslum KÍ þar inn. Þessi fundur og fundurinn 11. janúar munu skera úr um árangur KÍ í
fagráðsstarfinu þegar upp er staðið.
Í umræðum um stöðuna í starfi fagráðsins komu eftirfarandi áhersluatriði fram:

Mikilvægt að þegar skipunartími fagráðsins rennur út í lok febrúar taki nýr við
samkvæmt nýju erindisbréfi menntamálaráðherra. Undirbyggja þurfi rökstuðning fyrir
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því að fagráðið starfi áfram með tilvísun til erindisbréfsins um hlutverk og verkefni
fagráðsins. Finna þurfi verkefnum fagráðsins farveg með nýju erindisbréfi til að vinna
áfram að þeim og höfða í þessum efnum til ábyrgðar ráðherra.


Mikið áhyggjuefni að faggreinahópar/faghópar kennara munu ekki fá fjárstyrk frá
ráðuneytinu til sjálfstæðrar starfsemi þeirra eftir þetta skólaár sem hefur neikvæð
áhrif á starf félaganna að starfsþróun félagsmanna þeirra.



Það þurfi að efla og styrkja jafningjafræðslu kennara til að deila þekkingu og reynslu
innan skóla og þvert á skóla og skólastig á svæðum og að háskólarnir þurfi að fá hér
skilgreint hlutverk og fjármuni og styðja við það starf sem fyrir er. Háskólarnir þurfa
að hlusta eftir þörfum og röddum kennara og skólastjórnenda.



Fagráðið þurfi að sameinast um þá niðurstöðu að meiri fjármunir þurfi að setja í
starfsþróun kennara ef hægt á að vera að efla hana eins og stefnt er að. Farvegir fyrir
fjármuni þurfa að vera nokkrir, í kjarasamningum, í opinbera kerfinu, til skóla og
háskóla. Fjármunir þurfi að vera tryggir og skilgreina í kjarasamningum, lögum og
reglum.



Skilgreina þarf rétt og aðstæður til að stunda starfsþróun á vinnutíma og utan
starfstíma skóla og sambærilegar aðstæður kennara og skólastjórnenda til þessa.
Fjalla þarf sérstaklega um ábyrgð vinnuveitenda á starfsþróun skólastjórnenda.
Berjast þarf fyrir því að ná þessu inn í stefnumótun fagráðsins og aðildarfélög KÍ að
sækja í sínum kjarasamningum.



Framboð á starfsþróun þarf að vera fjölbreytt fyrir einstaklinga, hópa og skóla, og
breytilegt eftir áherslum hvers tíma.



Aðildarfélög KÍ þurfa að hafa eigin vettvang með sínum samstarfsaðilum um sín
starfsþróunarmál með SEF sem fyrirmynd.

Umræða fór fram um erindi ritstjórnar upplýsingaveitunnar til fulltrúa KÍ í stýrihópi fagráðs um
málefni veitunnar, dags. 18. nóvember 2015. Í erindinu er óskað eftir skriflegum svörum 12.
desember nk. við eftirfarandi spurningum:
1.

Hverjar eru væntingar Kennarasambands Íslands til upplýsingaveitunnar?

2.

Gæti Kennarasamband Íslands lagt sitt að mörkum til að ná fram þeim væntingum og
þá hvað?

3.

Annað sem Kennarasamband Íslands vill koma á framfæri varðandi
upplýsingaveituna til ritnefndar.

Tilefni erindisins er að minna efni er sett inn á veituna en væntingar voru um og umferð er lítil.
Í umræðum um málefni veitunnar kom eftirfarandi fram:
Væntingar voru um einfalda og notendavæna upplýsingaveitu þar sem á einum stað væri yfirsýn
yfir fræðslutilboð fyrir hópa og skóla. Upplýsingaveitan hefði þennan tvíþætta tilgang. Ýmsir
kerfislegir vankantar hafa komið í ljós, svo sem að það sem fræðsluaðilar birta hjá sér um
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fræðslutilboð flyst ekki sjálfkrafa inn á veituna. Mikilvægt er að hægt verði að ganga að
upplýsingum á einum stað og vinna að því að gera veituna aðgengilega. Eftir að veitan var
stofnuð hafa ýmsir nýir miðlar komið til sögunnar eins og FB og þyrfti að skoða hvort hægt væri
að tengja veituna við FB og opna aðgang fyrir fleiri til að setja inn fræðslutilboð. Það þyrfti að
vera hluti af daglegri rútínu að setja inn fræðsluefni. Það sem KÍ og aðildarfélög geta gert til að
efla veituna er að koma veitunni betur á framfæri, og halda henni á lofti, biðja útgáfusvið KÍ að
setja hnapp á heimasíðu með veitunni, benda á veituna í Skólavörðu og fréttabréfum og öðru
útsendu efni.
Fram kom í umræðum að útgáfu-og kynningarstjóri KÍ hefði stofnað aðgang að veitunni til að
setja þar inn þá viðburði sem KÍ og aðildarfélög standa fyrir eða aðra viðburði sem vitað er um og
eru opnir félagsmönnum. Aðalheiður mun senda fulltrúum í framkvæmdastjórn upplýsingar um
aðganginn til að setja inn í veituna upplýsingar um fræðslutilboð.
3.
UMRÆÐUHEFTI UM MENNTAMÁL/HVÍTBÓK
Farið var yfir drög að umræðuheftinu dags. 20. nóvember. Ákveðið var að halda áfram, setja
spurningar við alla kafla, bæta við tölulegum upplýsingum, og efni úr kaflanum í hvítbók um
„Almennar aðgerðir til styktar umbótum“, og hafa það á bls. 4 í heftinu. Ákveðið var að senda
heftið ýmist út í heild eftir áramótin og í hlutum, að búa til útsendingaráætlun á fundi
framkvæmdastjórnar í desember, og að beina því til hópa og einstaklinga í skólunum að taka
efnið til íhugunar og umræðu.
4.
SKÓLAMÁLAÞING KÍ HAUST 2016
Umræður fóru fram um hugmyndir um þema, fræðimenn til að vera með erindi og fyrirkomulag.
Rætt var um hugmyndir um þemu og viðfangsefni í greinasafninu „Flip the system“ sem EI gaf út
í tengslum við heimsþing samtakanna fyrr á þessu ári, sem fjallar um hvernig kennarar geti bylt
menntakerfinu neðan frá. Undir þessum hatti eru margar áherslur og aðferðir sem kennarar og
kennarasamtök geta notað til að efla faglegt sjálfstæði og fagmennsku stéttarinnar í þeim tilgangi
að efla menntun í þágu nemenda, lýðræði og jafnrétti. Dæmi um höfunda í greinasafninu sem
gætu verið álitlegir fyrirlesrarar um þetta eru: Gert Biesta, John Bangs, David Frost, Howard
Stevenson, Jelmer Evers, einnig voru nefndir Kenneth Robinson og John MacBeath. Ennfremur
var rætt um hvort hafa ætti einn fyrirlesara eða fleiri, og fyrirkomulagið, umræðuhópar,
vinnustofur, málstofur. Fram komu þær hugmyndir að hafa einn erlendan fyrirlesara og fá einn
kennara og einn skólastjórnanda til að spegla inntakið í íslensku samhengi, ekki að hafa
umræðuhópa, heldur frekar pallborð því það myndi losa um salinn og fá fólk til að tjá sig, og að
ljúka þinginu með samantekt í lokin. Fylgja þyrfti Skólamálaþinginu eftir í Skólavörðunni bæði
fyrir og eftir, og setja videóklipp í auglýsingu um þingið sem gæti verið eftir hádegi í þrjá tíma.
Heiti þingsins gæti verið „Rödd kennarans“. Ákveðið var að framkvæmdastjórn skoði þessar
hugmyndir fyrir næsta fund og þá verði tekin afstaða til þeirra, og búin upp tillaga um
Skólamálaþingið til að leggja fyrir stjórn KÍ.
5.
LIST- OG VERKGREINAR
Aðalheiður greindi frá samskiptum við faggreinafélög list- og verkgreinakennara um að stofna
stýrihóp til að fara að vinna að þingssamþykktinni. Aðalheiður boðaði til fundar með félögunum
til að stofna stýrihópinn fimmtudaginn 26. nóvember kl. 17:00.
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6.
SKÓLAMÁLANEFNDIR - FARIÐ HRINGINN
FL - Dagur leikskólans er 6. febrúar og verður haldið upp á hann 5. febrúar. Tónlistarmyndakeppni verður haldin meðal leikskólabarna. Verið er að undirbúa ráðstefnuna „Karlar í yngri
barna kennslu - hvað ætlar þú að gera?", föstudaginn 12. febrúar. Allt starf hjá FL verður tengt
þessu þema. Eftir áramót verður verkefnið að búa til viðburð um þemað í svæðafélögum FL.
Borgarstjóri gaf undir fótinn með að gera aðgerðaáætlun um að fjölga körlum í kennslu í
leikskólum. FL ákvað að taka 0,25% af þeim 0,75% sem vinnuveitendur félagsmanna hafa greitt í
orlofssjóð og setja í sérsjóð til að styrkja leiðbeinendur á leikskólum til að mennta sig sem
leikskólakennara. Félagið úthlutaði til hvers og eins kr. 600 þúsund námsstyrk í þessum tilgangi
sem hefur orðið til að fjölga leikskólakennurum.
FG - Félagið sendi ályktun til menntamálaráðherra um átak í list- og verkgreinum og samræður
eru við list- og verkgreinakennara um málefni þessara greina. Einnig er verið að vinna að því að
fá fólk til að skrifa í Skólamolann. Úthlutað var kr. 200 til 300 þúsund úr 0,1% sjóðnum til hvers
og eins starfandi kennara sem er í sérsniðna náminu til mastersgráðu sem MVS fór af stað með í
haust.
FT - Til stendur að hefja baráttu fyrir lögverndun tónlistarskólakennara og verið er að vinna að
undirbúningi Nótunnar sem verður í mars og apríl.
FF - Kennarafélögunum í skólunum var boðið upp á að sækja um styrki í 0,1% sjóðinn til vinna
að fræðslu fyrir kennara um fagtengd mál í sínum skólum. Helmingur félaganna sótti um styrki
og fengu vilyrði um styrki, kr. 200 þúsund á félag til að halda dagsnámskeið. Fyrirkomulagið á
styrkjunum verður með þessu sniði í ár. Seinni umsóknarfrestur styrkja rennur út 1 desemeber.
Fundur verður í SEF í næstu viku. Þar er sérstök staða uppi núna. Samkvæmt síðasta kjarasamningi framhaldsskólans fara fimm milljónir á ári til SEF og var ákveðið að skipuleggja nám
fyrir verkgreinakennara og leitað til háskólanna um námstilboð. Gengið var að tilboði HR um
diplómanám í byggingariðnfræði. Það gekk vel en 1/3 brottfall úr náminu sem er greinabundið,
einkum málmiðnaðarkennarar sem detta út. MVS/HÍ bauð verkgreinakennurum upp á Bed nám
en þeir vilja frekar fagtengt nám, svo sem iðnfræði. Samningur SEF við HR fór ekki vel í
MVS/HÍ og háskólafulltrúans í SEF. Vegna þessa hafa komið upp umræður í SEF um að
framhaldsskólakennarar vilji ekki kennslufræðileg námskeið og að framhaldsskólar sæju um
námskeið fyrir kennara. Ráðstefna var haldin fyrir nokkru í samstarfi við Félag um menntarannsóknir, um starfsháttarannsóknir í framhaldsskólum sem heppnaðist vel og verður vonandi
framhald á.
SÍ - Í október var námsstefna í Reykjanesbæ, vinnustofur fyrir skólastjóra til að æfa sig í
kenningum Viviane Robinson og málstofur þar sem starfandi skólastjórar sögðu frá hvernig þeir
komi nemendamiðaðri forystu fyrir í starfi sínu. Heppnaðist hvoru tveggja vel. Verið er að vinna
að kjarasamningum SÍ. Í október á næsta ári verður námsstefna haldin á Akureyri og er rætt um
að fá A. Harris sem fyrirlesara. Einnig eru í gangi samræður við við háskólana um að skólastjórnendur geti sótt meistaranám með starfi í skólastjórnun. Sameiginlegt markmið stjórnar og
skólamálanefndar SÍ er að koma skikki á kennsluskyldu skólastjórnenda og hvernig staðið er að
stjórnunarkvóta í hverjum skóla fyrir sig sem þarf að vera þannig að stjórnun verði aldrei minni
en 50% staða.
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7.

ÖNNUR MÁL
a.
Framkvæmdastjóri NLS sendi nýlega drög að uppleggi fyrir starf NLS á næsta ári.
Hugmyndir Skólamálaráðs KÍ um áherslur eru í drögunum, Skóli framtíðarinnar og
kennararnir, UT í skólastarfi, kennarinn í brennidepli skólaþróunar, nýliðar og nýir
kennarar í starfi. Stjórnarfundur NLS verður í byrjun desember þar sem þetta verður rætt og
í byrjun nýja ársins þarf að fara að ræða skipulag NLS fundanna á Íslandi.
b.
Aðalheiður mun undirrita samþykkt um stofnun samstarfsnefndar KÍ og HA á
næstunni og ætlar einnig að ræða við kennaranemafélagið í HA um aukin tengsl við KÍ.
Búið er að hafa samband við LHÍ um samræður um stofnun samstarfsnefndar, Aðalheiður
og Sigrún Grendal eru fulltrúar KÍ og fulltrúar LHÍ eru Kristín Valsdóttir forseti
Listkennsludeildar og Tryggvi M. Baldvinsson forseti Tónlistardeildar.

Næsti fundur framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ er föstudag 11. desember kl. 14:30.
Ekki var fleira rætt og fundi slitið kl. 16:00.
Guðbjörg Ragnarsdóttir ritaði fundargerð.
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