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Framkvæmdastjórn skólamálaráðs KÍ
17. fundur föstudag 11. desember 2015, kl. 14:30-17:00
Haldinn í Vestra, Kennarahúsi
Mættar: Aðalheiður Steingrímsdóttir (KÍ), Alma Oddgeirsdóttir (FS), Fjóla Þorvaldsdóttir (FL),
Hulda Jóhannsdóttir (FSL) og Ingileif Ástvaldsdóttir (SÍ).
Anna María Gunnarsdóttir (FF), Guðbjörg Ragnarsdóttir (FG), Ingunn Ósk Sturludóttir (FT) og
Sigurður Sigurjónsson (FSL) boðuðu forföll.
DAGSKRÁ
1.
Fundargerð sextánda fundar framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ 20. nóvember 2015
2.
Umræðuhefti um menntamál/hvítbók
3.
Staða mála í fagráði
4.
Skólamálaþing KÍ haust 2016
5.
Stjórnarfundur NLS desember 2015
6.
List- og verkgreinar
7.
Starf framkvæmdastjórnar skólamálaráðs vorönn 2016
8.
Önnur mál

Aðalheiður setti fundinn og gengið var til dagskrár.
1.
FUNDARGERÐ SEXTÁNDA FUNDAR FRAMKVÆMDASTJÓRNAR
SKÓLAMÁLARÁÐS KÍ 20. NÓVEMBER 2015
Fundargerðin var samþykkt.
2.
UMRÆÐUHEFTI UM MENNTAMÁL/HVÍTBÓK
Aðalheiður greindi frá að allur texti í umræðuheftinu væri kominn inn og spurningar en nokkuð
brösuglega hefði gengið að afla tölulegra upplýsinga til að hafa í viðaukanum aftast um suma
málaflokka en hún vonaðist þó til að fá tölur eftir að hafa haft samband við ýmsa sérfræðiaðila úti
í bæ.
Farið var yfir heftið sem verður sent til félagsmanna KÍ í byrjun næsta árs. Einnig verður það sent
sérstaklega til trúnaðarmanna og formanna svæðafélaga og félagsdeilda með beiðni um að þeir
veki athygli félagsmanna á því og styðji við faglega umræðu um það.
Ákveðið var að fulltrúar í skólamálaráði fari vel yfir heftið og geri athugasemdir eftir jólaleyfi.
Umræður fóru fram um tölulegar upplýsingar í viðaukanum. Hætt væri við að mikið talnaflóð
missti marks og var ákveðið að gera eftirfarandi breytingar.



Fækka töflum og draga saman upplýsingar í stuttan texta.
Vekja athygli á tölulegum upplýsingum um börn og ungmenni af erlendum uppruna.
hversu mörg þau séu á einstökum skólastigum og hlutfall tvítyngdra nemenda.
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Draga fram hversu margir nemendur njóti sérkennslu.
Draga fram upplýsingar um fækkun 25 ára nemenda og eldri í framhaldsskólum.
Sleppa tölum um kynja- og aldurssamsetningu félagsmanna KÍ.

Því næst var rætt um útsendingaráætlun fyrir einstaka parta heftisins. Byrjað verður á því að
senda allt heftið út en síðan er ætlunin að brjóta það niður í smærri þætti. Aðalheiður velti upp
hvernig brjóta ætti heftið niður í smærri þætti og lagði til að því verði skipt í þemu sem ganga
þvert á læsi, námstíma og starfsmenntun, og að senda út eitt til tvö þemu, t.d. einu sinni í mánuði.
Markmiðið væri að vekja athygli á og kalla eftir faglegri umræðu félagsfólks um framkvæmd
ráðuneytisins og Menntamálastofnunar á hvítbókarmálunum. Rætt var um aðferðir við skiptingu í
þemu og var niðurstaðan þessi:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Nemendur af erlendum uppruna, tvítyngdir. Þeir skila sér illa í framhaldsskóla og
brottfall er meira hjá þessum nemendum en öðrum hópum. Af hverju er þetta svona?
Hvað er til ráða?
Námsgögn og námsefni, bókasöfn, lesefni.
Árangur, mat og aðferðir, miðlægar viðbragðsáætlanir (sem eru í andstöðu við
markmið aðalnámskráa), snemmtæk íhlutun.
Kennarar og skólastjórnendur, starfsaðstæður og starfsþróun, endurgjöf á kennslu,
kennsluhættir og námsmat, þarfir fyrir stuðning, ráðgjöf, símenntun og starfsþróun.
Velferð nemenda og stuðningur, stoðkerfi, umsjón, námsráðgjöf, skuldbinding í námi,
brottfall.
Nám og námsframboð, nám á mörkum skólastiga, samstarf skólastiga, starfsmenntun,
menntaklasar, vinnustaðanám, fagháskólar, 25 ára nemendur, fjarnám, námstími,
stytting framhaldskólans.
Samstarf heimilis og skóla, aðkoma foreldra að námi barna sinna.

Rætt var um að senda út nokkur þemu í einu sem varða skólastigin, t.d. eitt sem varðar leik- og
grunnskóla og annað sem snertir framhaldskólann, og að taka allt árið 2016 undir útsendingar.
Einnig að skoða á hvaða tímapunkti best væri að senda þemu út. Bent var á að tilvalið væri að
vekja athygli á námi á mörkum skólastiga og samstarfi skólastiga í vor en þá væru þessir þættir
mikið í umræðunni. Í tengslum við þetta var ákveðið að bæta við spurningum um samstarf leikog grunnskóla annarsvegar og hins vegar um samstarf grunn- og framhaldsskóla.
Miklar umræður voru um í hvaða röð senda ætti þemu út og var ákveðið að hafa velferð nemenda
og stuðning sem yfirheiti og þemu sem ramma um einstaka málaflokka. Röðin væri þessi:
1.
Velferð nemenda og stuðningur
2.
Nemendur af erlendum uppruna, tvítyngi
3.
Nám og námsframboð
4.
Námsgögn og námsefni
5.
Samstarf skóla og heimila
6.
Árangur og mat
7.
Starfsaðstæður, símenntun og starfsþróun kennara og skólastjórnenda
Ákveðið var að byrja á að senda út þemu um læsi, börn af erlendum uppruna/tvítyngd og
starfsþróun og ráðgjöf í sambandi við læsi.
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3.
STAÐA MÁLA Í FAGRÁÐI
Aðalheiður fór yfir stöðu mála í fagráði með hliðsjón af síðasta fundi fagráðsins 26. nóvember en
þá var unnið að stefnumótun í þremur starfshópum: a) kennaramenntun sem ævimenntun, b)
stoðkerfi fyrir starfsþróun, c) fjármunir til starfsþróunar og stoðkerfa. Nokkur árangur náðist á
fundinum, til dæmis hafi aðilar verið sammála um nýjar áherslur í starfi fagráðs, kennaramenntun
sem ævimenntun, stoðkerfi fyrir starfsþróun og að nýjar áherslur kölluðu á nýtt fjármagn. En
fagráðið náði ekki saman um beinar tillögur um aukna fjármuni. Á fundinum var lagt til að
fulltrúar KÍ settu saman tillögu að texta til að krækja fram hjá þessum flöskuháls sem
fjármögnunin væri og ræddu við fulltrúa menntamálaráðuneytis og Sambandsins í fagráðinu um
textann með það fyrir augum að aðilar næðu saman um orðalag um fjármagn til að hafa í
lokaskýrslunni. Á fagráðsfundinum voru allir aðilar sammála um að fagráðið ætti að starfa áfram
og að beina því til ráðherra að skipa nýtt fagráð áður en starfstími þessa ráðs renni út.
Fjóla spurði hvort sett verði fram forgangsáætlun í lokaskýrslunni um framkvæmd stefnumótunar
til leiðbeiningar fyrir ráðherra. Aðalheiður kvað svo vera. Ingileif velti upp atriðum í sambandi
við námsorlof í grunnskólum og fjármunum til þeirra. Umræður voru um að búa ekki til nýja
sjóði heldur þyrfti að auka framlög til þeirra sem fyrir væru. Næsti fundur fagráðs verður 11.
janúar nk. og þá verður haldið áfram með stefnumótunarvinnunna.
4.
SKÓLAMÁLAÞING KÍ HAUST 2016
Rifjað var upp hvað ákveðið var á síðasta fundi framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ um
skólamálaþingið. Ákveðið var að leita til Jelmer Evers um lykilfyrirlestur á þinginu um
hugmyndafræðina að baki „Flip the System“. Í hnotskurn talar Evers um að kerfinu verði ekki
breytt innan frá nema með aðgerðum kennara sjálfra. Þeir þurfi að taka málin í sínar hendur og til
að koma svona bylgju af stað þurfi kennarasamtök að taka virkan þátt. Rætt var um yfirskrift
þingsins: „Hvolfum kerfinu að neðan - Flip the system“. Hægt væri að nota pýramídann sem lýstir
Flip the system í auglýsingu um þingið. Ákveðið var að stefna að 23. september (30. september
var nefndur til vara), kl. 13:00-16:00. Fyrirkomulagið væri setning, lykilfyrirlestur, stutt kaffihlé,
pallborð. Rætt var um að niðja einn kennara og einn skólastjóra að spegla fyrirlesturinn út frá
íslenskum aðstæðum með 5-7 mín hugleiðingum og hafa þau sem upphaf í pallborði. Umæður
voru um samsetningu í pallborði: Evers, fulltrúi kennara, skólastjórnenda, KÍ, nemenda (einn af
grunnskólastigi og einn af framhaldsskólastigi). Ákveðið var að íhuga vel val á fulltrúum í
pallborði. Umræður voru um einstaklinga til að stýra pallborði, og voru þær Katrín Jakobsdóttir
og Þóra Arnórsdóttir nefndar í þessu sambandi. Ákveðið var að athuga með Eldborg í Hörpu sem
fundarstað.
Uppleggið fyrir skólamálaþingið verður kynnt í stjórn KÍ á fyrsta fundi eftir áramótin og í
kjölfarið verða upplýsingar um það sendar strax til skólanna.
5.
STJÓRNARFUNDUR NLS DESEMBER 2015
Aðalheiður greindi frá stjórnarfundi NLS sem haldinn var 1. - 2. desember 2015, Osló, Noregi og
lagði fram minnisblað um hann. Fundinn sóttu formaður, varaformaður og útgáfu- og kynningarstjóri KÍ. Á fundinum tók KÍ við formennsku í NLS. Eftirfarandi mál voru efst á baugi:
1.

Starfsáætlun NLS 2016. Meginþema ársins er „Skóli framtíðarinnar og kennarar“.
Undirþemu eru:
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a.

Ný tækni og skólaþróun. Áhrif á kennsluhætti og skólastarf.

b.
Kennarinn í miðju skólaþróunar. Breytingar á samfélagi og skólastarfi gera
kröfu um góðan undirbúning fyrir kennarastarfið, faglegt sjálfstæði kennara og
ígrundun í starfi, og starfsævilanga menntun til að geta verið nemendum að sem
mestu liði í námi.
c.
Nýir og ungir kennarar. Tengsl kennarasamtaka við kennaranema og
stuðningur (laun, starfsaðstæður, leiðsögn, handleiðsla, starfsþróun) við unga kennara
til að tryggja nýliðun í stéttinni, og þátttaka kennaranema og ungra kennara í starfi
kennarasamtaka.
2.

Alþjóðamál:
a.
Global Response. Á heimsþingi EI fyrr á þessu ári var samþykkt stefna um
samstarf kennarasamtaka að því að andæfa verslunarvæðingu menntunar og
einkavæðingu í menntakerfinu. Á fundinum spunnust miklar umræður um
verslunarvæðingu menntunar og einkavæðingu menntakerfisins í norrænu samhengi
og hvernig NLS gæti unnið að þessu. Var samþykkt að halda sérstaka NLS ráðstefnu
vorið 2016 um þetta efni og að áður myndu aðildarfélög NLS útbúa samantekt um
stöðuna í sínum löndum. Eftir er að tímasetja þessa ráðstefnu.
b.
Flóttamannavandinn. Stjórnarmenn gerðu grein fyrir stöðunni í sínum löndum
og áhrifum flóttamannastraumsins á kennara, skólakerfi og samfélögin. Í umræðum
kom sterkt fram að kennarar vilji mjög koma börnum og ungu fólki í hópi
flóttamanna til aðstoðar en upplifi mikinn vanmátt gagnvart vandanum og því hafa
kennarasamtök í vaxandi mæli látið til sín á þessu sviði með ýmsum hætti út frá
kröfunni um rétt barna og ungs fólks til gæðamenntunar.

3.

NLS fundir 2016:
Stjórnarfundur 1.-2. júní á Íslandi
Sameiginlegur sektorsfundur 6.-7. júní á Íslandi
Sumarnámskeið 27. júní - 1. júlí í Noregi
Fundur skólastjórnenda 13.-15. september í Danmörku
Sameiginlegur sektorsfundur 19.-21. september í Færeyjum
Fundur kennaranemafélaga 8.-9. október í Danmörku
Stjórnarfundur 29.-30. nóvember á Íslandi

Aðalheiður greindi frá að stjórn KÍ hefði samþykkt á fundi sínum fyrr í dag eftirfarandi tillögur:
1.
Að KÍ hefji undirbúning að því að láta útbúa samantekt um stöðuna hér á landi
varðandi vöruvæðingu menntunar og einkavæðingu í menntakerfinu vegna samstarfs
á vettvangi NLS að þessu. Formanni KÍ, varaformanni og hagfræðingi verði falið að
meta umfang, aðferðir, áherslur slíkrar samantektar og kostnað við hana og leggi fram
tillögur á næsta stjórnarfundi KÍ um slíka samantekt.
2.

Að KÍ hefji starf að því að glöggva sig á stöðu barna og ungs fólks í hópi flóttamanna
hér á landi með upplýsingasöfnun og samræðum við hjálparsamtök, sérfræðinga í
opinberri stjórnsýslu og fleiri með það fyrir augum að leggja mat á hvernig KÍ geti
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látið til sín taka á þessu sviði. Framkvæmdastjórn skólamálaráðs KÍ verði falið að
hefja upplýsingasöfnun og samræður við viðeigandi aðila og að leggja fram tillögur
um þetta á stjórnarfundi KÍ í febrúar 2016.
6.
LIST- OG VERKGREINAR
Á fundi í Kennarahúsinu 9. desember 2015 var stofnaður sex manna stýrihópur faggreinafélaga
list- og verkgreina/skapandi greina sem er þannig skipaður:
Leikskólar
Grunnskólar
Tónlistarskólar
Framhaldsskólar
Bára Fjóla
Elín María Thayer,
Þórdís Sævarsdóttir,
Aðalsteinn Ómarsson,
Friðfinnsdóttir,
Félag íslenskra
Tónmenntakennarafélag Félag kennara í
Faghópur um skapandi myndlistarkennara
Íslands
málmiðngreinum
leikskólastarf
Engilbert Imsland,
Ólafur Jónsson, Samtök
Félag smíðakennara
list- og hönnunarkennara á framhaldsstigi
Stýrihópnum er ætlað að starfa með framkvæmdastjórn skólamálaráðs að framkvæmd þingssamþykktar um list- og verkgreinar. Á fundinum var einnig ákveðið að:





Stýrihópsfulltrúar hafi sér varafulltrúa sem komi á fundi í forföllum aðalfulltrúa.
Faggreinafélögin sendi KÍ svör við þeim atriðum sem sammælst var um að gera á
fundi 16. júní 2015.
Stýrihópurinn taki saman hugmyndir sínar um hvernig megi vinna að framkvæmd
þingssamþykktar um list-og verkgreinar.
Boðað verði til fyrsta fundar í janúar 2016 og þá sett niður stefna um vinnu að
samþykktinni.

Framkvæmdastjórn ákvað að hitta stýrihópinn á næsta fundi sínum og þá verði rætt um vinnu að
framkvæmd samþykktarinnar. Einnig var ákveðið að hafa starf að þingssamþykktinni sem
reglulegan lið á fundum framkvæmdastjórnar.
7.
STARF FRAMKVÆMDASTJÓRNAR SKÓLAMÁLARÁÐS VORÖNN 2016
Rætt var um forgangsverkefni í starfi skólamálaráðsins 2015-2016 samkvæmt starfsáætlun 20142018.
1.

Fylgjast með framkvæmd menntamálaráðherra á málefnum hvítbókar og miðla
sjónarmiðum og áherslum KÍ þar að lútandi með áherslu á faglegt sjálfstæði kennara
og skóla.

2.

Beita sér fyrir að starf fagráðs um starfsþróun kennara og skólastjórnenda beri
árangur í stefnumótun og tillögum sem efli tækifæri og aðstæður kennara og
skólastjórnenda til starfsþróunar, í samræmi við stefnu KÍ þar um.

3.

Samstarf við háskóla sem mennta kennara um málefni kennaramenntunar og fagleg
málefni sem tengjast störfum félagsmanna KÍ í skólum.
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4.

Auka þekkingu á Evrópumenntamálum og færni KÍ og aðildarfélaga til þátttöku í
slíkri umræðu. Efla úrvinnslu efnis og miðlun þekkingar af vettvangi NLS, norrænu
kennarasamtakanna, og úr öðru erlendu samstarfi.

5.

Skilgreina hlutverk skólamálaráðs gagnvart fagfélögum kennara og efna til funda
með formönnum þeirra um samstarf og samstarfsverkefni.

6.

Greina/pistlaskrif um skóla- og menntamál og fréttaflutningur um skólastarf.

Aðalheiður lagði til að koma lið fjögur í forgangsverkefnum á hreyfingu og í tiltekinn farveg með
því að KÍ sendi erindi til menntamálaráðuneytis þar sem óskað verði eftir fundi með þeim í
ráðuneyti sem taka þátt í evrópusamstarfi um kennaramenntun, kennarastarfið og skóla- og
menntamál á vorönn 2016, með skólamálaráði KÍ (og stjórnum KÍ og aðildarfélaga).
Tilgangurinn væri að fræða og miðla því er efst á baugi, gagnkvæm skoðanaskipti og umræður,
og að opna ákveðnar samskiptabrautir milli KÍ og ráðuneytis um evrópumenntamál. Æskilegt
væri að svona fundur verði haldinn ekki sjaldnar en einu sinni á ári. Til að undirbúa fundinn taki
formaður skólamálaráðs saman yfirlit yfir helstu atriði um kennaramenntun, kennarastarfið og
skóla- og menntamál sem rædd eru í því evrópusamstarfi sem KÍ tekur þátt í á vettvangi NLS og
ETUCE.
Þetta var samþykkt. Ákveðið var að skilgreina þennan fund sem fræðslufund skólamálaráðs á
vorönn 2016 og að stefna að honum fimmtudaginn 3. mars, kl. 13:00-16:00. Einnig var samþykkt
að skilgreina skólamálaþing KÍ 23. september 2016 sem fræðslufund skólamálaráðs á haustönn
2016.
Ákveðið var að eftirfarandi fundir sem framkvæmdastjórn hefur áður rætt um að halda á árinu
2016 verði ekki skilgreindir sem fræðslufundir skólamálaráðs:

„Fundur með fulltrúum MVS, HA og LHÍ og list- og verkgreinakennurum um
menntun þeirra og starfsþróun. Rætt hefur verið um að stefna að þessum fundi í
febrúar 2016.

Opinn fundur fyrir öll faggreinafélög sem væri nokkurs konar upplýsinga- og
kynningarfundur, svo sem um þá aðstoð sem KÍ veitir faggreinafélögum og styrki við
þau, endurmenntunarsjóði aðildarfélaga KÍ, fagráð um starfsþróun, kennaramenntun
og fleira. Rætt um að væntanlega gæfist ekki tími til þessa fyrr en að hausti 2016.“
Einnig var rætt um að skólamálaráðið þurfi að herða sig í greinaskrifum samkvæmt 6. lið
forgangsverkefna. Fulltrúar í framkvæmdastjórn og skólamálanefndir skrifi greinar og leiti til
félagsmanna um greinaskrif.
8.

ÖNNUR MÁL
a.
Ákveðið var að hafa næsta fund framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ föstudaginn
15. janúar 2016 kl. 14:30. Á fundinum verður sett niður fundaplan fyrir vorönn 2016.
b.

Fjóla vakti athygli á handbók FL um svæðadeildir sem hún sendi framkvæmdastjórn í
tölvupósti fyrir fundinn.

Fleira var ekki rætt og fundi slitið kl. 17.00.
Alma Oddgeirsdóttir ritaði fundargerð.
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