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Framkvæmdastjórn skólamálaráðs KÍ 2014-2018
6. fundur þriðjudaginn 9. desember 2014, kl. 9:30-12:00
Haldinn í Vestra, Kennarahúsinu
Mætt: Anna María Gunnarsdóttir (FF), Guðbjörg Ragnarsdóttir (FG), Fjóla Þorvaldsdóttir (FL),
Elín Anna Ísaksdóttir (FT), Sigurður Sigurjónsson (FSL), Aðalheiður Steingrímsdóttir (KÍ),
Steinunn Inga Óttarsdóttir (FS).
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Aðalheiður setur fund og býður fundarmenn velkomna.
1.

FUNDARGERÐ

Fundargerð fimmta fundar framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ, 6. nóvember 2014 var borin
upp og samþykkt.
2.

STAÐAN Í HVÍTBÓKARVINNU

Aðalheiður lagði fram gögn um stöðu mála í hvítbókarvinnu. Rýnihópum KÍ hefur verið boðið
upp á einn til tvo fundi með starfshópum ráðuneytis um læsi, námstíma og starfsnám, og að skila
álitsgerðum um þessa málaflokka, skiluðu rýnihópar KÍ um námstíma og starfsnám formlegum
álitsgerðum í byrjun desember. Aðalheiður segir óvissu vera um frekara samráð rýnihópa KÍ við
starfshópana. Í samráðshópi með verkefnisstjórum starfshópanna er Aðalheiður fulltrúi KÍ og þar
ennfremur fulltrúar ASÍ, SA, SI, Sambands íslenskra sveitarfélaga, háskóla og skólameistara
framhaldsskóla og hafa nú tveir fundir verið haldnir. Hlutverk þessa samráðshóps er að rýna í
vinnu starfshópanna og aðgerðaáætlanir sem þeir eiga að skila um miðjan janúar nk. Aðalheiður
segir óljóst hvers konar samráð sé verið að efna til og um stöðu þessa hóps til að hafa áhrif á
vinnu og tillögur starfshópanna. Næstu fundir í samráðshópnum eru 10., 12. og 17. desember.
Umræður um málin. Ingileif nefnir að svo virðist að vinnan í starfshópi ráðuneytis um læsi gangi
ekki út á að efla áfram eða styðja við byrjendalæsisaðferðina sem notuð er víða í skólum með
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góðum árangri heldur að beina kröftum að mælingum, skimunum og samræmdum lestrarprófum,
og hugsmíðahyggja aðalnámskrár ekki ofarlega á blaði. Varðandi það að fjölga tímum í móðurmáli í aðalnámskrá grunnskóla þá skiptir innihaldið hér mestu máli en ekki tæknilegar breytingar.
Anna María kynnti álitsgerð rýnihóps KÍ um námstíma sem send var verkefnastjóra starfshóps
um námstíma. Í álitsgerðinni er stuðst málflutning úr vinnu við 10 punkta samkomulagið 20062007 og úr opinberum gögnum um framhaldsskólalög og aðalnámskrár um sveigjanlegan
námstíma og gæði náms. Guðbjörg kynnti álitsgerð rýnihóps KÍ um starfsnám sem send var
verkefnastjóra starfshóps um starfsnám. Í álitsgerðinni er m.a. lögð áhersla á að með þrepaskiptingu náms megi ná fram skilvirkni í námstíma og að skólar sjái um starfsþjálfun nemenda á
vinnustöðum. Aðalheiður óskaði eftir því við Ingileifu og Önnu Maríu að þær skrifuðu
blaðagreinar um námstímamálin og læsismálin.
3.

NIÐURSTÖÐUR YTRA MATS: INNLEIÐING LAGA OG NÁMSKRÁA

Aðalheiður lagði fram samantekt yfir vinnu framkvæmdastjórnar skólamálaráðs á þessari önn við
að kortleggja stöðu innleiðingar laga og aðalnámaskrár. Rætt var um framhald í þessari vinnu og
eftirfarandi ákveðið:

4.

a.

Nýta upplýsingar í tengslum við starf fagráðs til að færa rök fyrir eflingu símenntunar
og starfsþróunar kennara og skólastjórnenda.

b.

Að taka til skoðunar dreifibréf ráðuneytisins um innleiðingu aðalnámskráa frá 17.
apríl 2013, og að fá fundi með ráðuneytinu um efni þess.

c.

Að halda áfram að vinna upplýsingar um innleiðinguna úr ýmsum gögnum, s.s.
könnunum á vegum ráðuneytis og fleiri aðila.

d.

Ekki að leggja könnun fyrir skólastjórnendur um innleiðingu laga og aðalnámskráa
eins og hafði verið rætt um.

ERINDI FRÁ MENNTAMÁLARÁÐUNEYTI 2. DESEMBER 2014: DRÖG AÐ
UMBURÐARBRÉFI UM HEIMILDIR TIL KENNSLU SKV. 21. GR.
KENNARAMENNTUNARLAGA

Aðalheiður lagði fram drög að umsögn KÍ um umburðarbréfið. 21. gr. laga nr. 87/2008 sem
heimilar leikskólum, grunnskólum og framhaldsskólum að auglýsa eftir kennara með sérhæfða
menntun á vissu sviði og ráða hann þótt hann hafi ekki leyfisbréf á því skólastigi, og að fastráða
ef hann hefur þessa sérhæfingu. Að öðrum kosti hefur réttindakennari á skólastiginu forgang til
ráðningarinnar. Farið yfir umsögn KÍ og rætt um að skoða þyrfti lokapróf með tilliti til faggreinamenntunar og uppeldis- og kennslufræði í þessu tilliti, og skilgreina hvað sérhæfing skv. 21. gr.
merkir, og að skilgreina þurfi einnig hvað sé átt við með byrjunaráföngum í framhaldsskólum.
5.

ERINDI FRÁ EI: ALÞJÓÐLEG KÖNNUN Á STÖÐU KENNARA

KÍ svarar könnuninni með tilliti til íslenskra kennara. Aðalheiður segir að Oddur sé að taka saman
tölfræðilegar upplýsingar vegna spurninga í könnuninni. Fundarmenn fóru því næst yfir
könnunina og svöruðu öðrum spurningum hennar.
6.

STARF SKÓLAMÁLARÁÐS Á VORÖNN 2015

Aðalheiður lagði fram starfsáætlun skólamálaráðs 2014-2018 og ræddi um starfið á vorönn 2015.
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Samþykkt var að halda vinnufund í byrjun nýs árs 22. janúar kl. 9:30-15:00 og að ræða þá um
forgangsverkefni í starfinu, fræðslufundi á önninni og fleira. Ýmsar hugmyndir komu fram í
umræðum um fræðslufund á næstu önn, t.d. innleiðingu menntalaganna í stóra samhenginu.
Einnig þarf að kalla til fulltrúa úr fagfélögum og faghópum, halda áfram samstarfi við menntavísindasvið HÍ og kynna fagráðið fyrir félagsmönnum KÍ. Ákveðið að fundardagar framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ á næstu önn verði þessir:





7.

Fimmtudagur 22. janúar 2015, kl. 9:30-15:00 (vinnufundur).
Fimmtudagur 19. Febrúar, kl. 9:30-12:00.
Fimmtudagur 19. mars, kl. 9:30-12:00.
Fimmtudagur 16. apríl, kl. 9:30-12:00.
Fimmtudagur 21. maí, kl. 9:30-12:00.

FRÉTTIR FRÁ SKÓLAMÁLANEFNDUM FÉLAGA OG STARFSÁÆTLANIR
SKÓLAMÁLANEFNDA

FSL og FL eru að vinna að framtíðarsýn leikskólans og greinaskrifum um skólamál, dagur
leikskólans er 6. febrúar og þá er veitt viðurkenning sem nefnist Orðsporið. Ákvörðun var tekin
um að nýta fjarfundabúnað meira í sambandi við fundi. FS og FF eru á kafi í vinnumati og
samningaviðræðum. FG er líka á kafi í vinnumatsvinnu og skólamálanefndin fundar einu sinni í
mánuði. SÍ hefur verið að meta námsstefnuna sem haldin var í október sl. og fara yfir læsisvinnu,
starfsþróun skv. kjarasamningi og vinnumat. FT hefur nýlega skrifað undir kjarasamninga en
sumarið og haustið fór allt í kjaramálin.
8.

ÖNNUR MÁL

a.

Fagráð um símenntun og starfsþróun, verið er að vinna úr ýmsum gögnum til að nota
í stefnumótun.

b.

Samstarfsnefnd KÍ og HÍ, fyrsti fundur nefndarinnar er 15. desember nk.

c.

Greina- og pistlaskrif um skólamál. Aðalheiður hvetur fundarmenn til að finna fólk til
að skrifa greinar um skólamálin.

Ekki fleira rætt og fundi slitið.
Fundargerð ritar Steinunn Inga Óttarsdóttir.

3

