Skólamálaráð KÍ - 7. fundur 22. janúar 2015

Framkvæmdastjórn skólamálaráðs KÍ 2014-2018
7. fundur (vinnufundur) fimmtudaginn 22. janúar 2015, kl. 9:30 - 15:00
Haldinn í kjallara K-húss (Austra)
Mætt: Anna María Gunnarsdóttir (FF), Sigurður Sigurjónsson (FSL), Ingileif Ástvaldsdóttir (SÍ),
Fjóla Þorvaldsdóttir (FL), Guðbjörg Ragnarsdóttir (FG), Aðalheiður Steingrímsdóttir (KÍ).
Forföll: Elín Anna Ísaksdóttir (FT), Steinunn Inga Óttarsdóttir (FS).

DAGSKRÁ:
1.
Fundargerð sjötta fundar framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ 9. desember 2014
2.
Drög að aðgerðaráætlunum verkefnahópa menntamálaráðuneytis um læsi, námstíma og
starfsnám, umsagnir og staðan í hvítbókarvinnu
3.
Fagráð um símenntun og starfsþróun
4.
Starf samstarfsnefndar KÍ og HÍ
5.
Innleiðing laga og námskráa
6.
Kynningarmál/greina- og pistlaskrif um skólastefnu og skólamál. Hvernig getum við sett
kraft í kynningarmálin?
7.
Skólamál á ársfundi KÍ 17. apríl 2015. Hvaða mál? Hvernig?
8.
Starf skólamálaráðs á vorönn 2015:
a.
Forgangsröðun verkefna. Hvaða verkefni? Hvernig viljum við vinna að þeim?
b.
Fræðslufundur skólamálaráðs. Um hvað? Hvenær? Fyrir hverja?
c.
Aðrir fundir skólamálaráðs um skólamál? Um hvað? Hvenær? Fyrir hverja?
9.
Fréttir frá skólamálanefndum aðildarfélaga
10. Önnur mál

Aðalheiður setur fundinn og býður fólk velkomið til starfa á ný ári.
1.

FUNDARGERÐ SJÖTTA FUNDAR FRAMKVÆMDASTJÓRNAR SKÓLAMÁLARÁÐS KÍ
9. DESEMBER 2014

Fundargerðin er samþykkt.
Aðalheiður greinir frá því að nýr fulltrúi frá FT muni taka sæti í framkvæmdastjórn í stað Elínar
Önnu Ísaksdóttur sem hafið hefur störf á öðrum vettvangi.
2.

DRÖG AÐ AÐGERÐARÁÆTLUNUM VERKEFNAHÓPA MENNTAMÁLARÁÐUNEYTIS
UM LÆSI, NÁMSTÍMA OG STARFSNÁM, UMSAGNIR OG STAÐAN Í
HVÍTBÓKARVINNU

Farið yfir stöðu í hvítbókarvinnu. Verkefnahópar ráðuneytis um læsi, námstíma og starfsnám áttu
að skila drögum að aðgerðaáætlunum til samráðshópsins 19. janúar sl. en síðan tilkynnti
ráðuneytið að skil myndu dragast. Nýjar tímasetningar eru ekki komnar frá ráðuneytinu, og
bendir margt til að drög að aðgerðaáætlunum muni ekki koma fyrr en í byrjun febrúar og að
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umsagnarferlið gæti þá færst fram í seinni hluta febrúar eða byrjun mars. Aðalheiður hefur farið
yfir greinargerðir annarra samráðsaðila um málaflokkana. Meiri samhljómur er um starfsnámið
en um námstímann, mismunandi áherslur og skilningur er á því hvað stytting feli í sér. KÍ
rýnihópurinn um læsi skilaði ekki greinargerð til verkefnahóps um læsi.
3.

FAGRÁÐ UM SÍMENNTUN OG STARFSÞRÓUN

Rætt er um stöðuskýrslu um starf fagráðsins árið 2014 og farið er yfir drög að starfsáætlun
fagráðs til febrúar 2016 en þá á fagráðið að skila lokatillögum.
Upplýsingaveita. Gert er ráð fyrir að veitan fari formlega af stað í mars. Framkvæmdastjórn
skólamálaráðs telur að athuga þurfi hvaða aðilum verði heimilt að setja efni á veituna. Einnig er
vefur fagráðs ekki skipulegur, þar vantar t.d. útdrátt úr fyrirlestrum á ráðstefnunni „Future
teachers“ sem haldin var í ágúst 2014.
Skýrsla um sjóðakerfi. Skýrslan fer að koma út eftir ýmsar lagfæringar vinnuhóps á vegum
fagráðs, hópurinn mun gera tillögur til fagráðsins um hvað gera megi við efni skýrslunnar.
Hugmyndir og hugtök. Fagráðið hefur búið til skilgreiningu á hugtakinu starfsþróun. Framkvæmdastjórn skólamálaráðs veltir því upp hvort skilgreina þurfi hugtakið lærdómssamfélag í
stefnumótunarvinnu fagráðsins.
Vinnuhópur. Búið er að ákveða að stofna vinnuhóp á vegum fagráðsins til skoða ýmis gögn eins
og TALIS 2013 og undirbúa könnun á þörfum kennara og skólastjórnenda fyrir símenntun og
starfsþróun. Aðalheiður og Svanhildur sem eru fulltrúar KÍ í stýrihóp fagráðsins verða í þessum
vinnuhópi fyrir KÍ.
Fyrirkomulag starfsþróunar í öðrum löndum. Ætlunin er að safna þessum upplýsingum og með
aðkeyptri vinnu.
Hlutverk, ábyrgð og skyldur. Á næstunni mun koma erindi frá formanni fagráðsins til KÍ um að
gera grein fyrir hvernig KÍ lítur á hlutverk, ábyrgð og skyldur sínar gagnvart símenntun og
starfsþróun kennara og skólastjórnenda. Verða hinir aðilarnir í fagráðinu einnig beðnir að gera
grein fyrir sínu hlutverki, ábyrgð og skyldum í þessu sambandi. Framkvæmdastjórnin telur að
best væri að þetta erindi færi til framkvæmdastjórnarinnar sem myndi beina því til umræðu í
skólamálanefndum aðildarfélaga og að framkvæmdastjórnin tæki síðan saman svör. Stjórnir
símenntunarsjóða aðildarfélaga þurfa að koma að þessu og að skólamálanefndirnar sæju um að
eiga samræðu við þær um þetta.
Fundir fagráðs. Gert er ráð fyrir að fagráðið standi fyrir einhverjum fræðslufundum á þessu ári.
Hvaða fundi telur skólamálaráðið æskilegt að fagráðið haldi? Gert er ráð fyrir því að
menntamálaráðherra komi á næsta fund fagráðsins sem verður 19. mars.
Nýliðar og starfendarannsóknir. Hugmyndin er að fá utanaðkomandi aðila til að taka þetta
saman.
Lög og kjarasamningar. Framkvæmdastjórn veltir upp að það gæti verið skynsamlegt að biðja
hagfræðing KÍ að taka saman ákvæði um starfsþróun í lögum og kjarasamningum.
Stefnumótun. Sú vinna er hafin með vinnuhópum á vegum fagráðs og er efni frá þeim innlegg í
stefnumótunarvinnu. Á næsta fundi stýrihóps 2. febrúar er meiningin að ræða um ramma fyrir
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stefnumótunarskýrslu, helstu kafla og yfirskriftir og að setja niður fjárhagsáætlun fyrir þau verk
sem gert er ráð fyrir að starfa að samkvæmt starfsáætlun fagráðsins.
4.

STARF SAMSTARFSNEFNDAR KÍ OG HÍ

Fulltrúar KÍ í nefndinni eru: Fjóla Þorvaldsdóttir (FL), Guðríður Arnardóttir (FF), Aðalheiður
Steingrímsdóttir (KÍ), Guðbjörg Ragnarsdóttir (FG), Ingibjörg Kristleifsdóttir (FSL) er
varamaður og sameiginlegur fulltrúi stjórnendafélaganna í KÍ. Fulltrúar MVS eru: Gunnhildur
Óskarsdóttir, Arna H. Jónsdóttir, Freyja Birgisdóttir, Þuríður Jóhannsdóttir, varamaður er
Berglind Rós Magnúsdóttir.
Rifjuð eru upp markmið samstarfsnefndarinnar, að fjalla um málefni kennaramenntunar og störf
félagsmanna KÍ í skólum, hafa með sér gagnkvæmar kynningar og upplýsingar, vinni að því að
auka aðsókn í kennaranámið og efla virðingu fyrir kennarastarfinu. Fyrsti fundur nefndarinnar var
haldinn 15. desember sl. og verður sá næsti 24. febrúar nk. Á fundinum var velt upp ýmsum
atriðum, svo sem hvernig markmiðssetning kennaralaganna hefur gengið eftir um dýpt og
sérhæfingu í námi og vettvangsnám, hver deiglan er hérlendis og erlendis varðandi kennaramenntun og kennarastarfið, aðsókn í kennaranám og skort á leikskólakennurum.
KÍ greindi frá sinni sýn á kennaramenntun og stefnu um heildarskipulag kennaramenntunar, að
hún taki til grunnnáms, vettvangsnáms, starfsaðlögunar nýliða, starfþróunar og rannsókna. Þetta
er í takt við umræðuna erlendis. Mikið var rætt um aðsókn í kennaranámið og fjölda útskrifaðra.
MVS er að reyna að auðvelda nemendum að hafa yfirsýn yfir námið og straumlínulaga námið í
leikskólakennarafræðum og grunnskólakennarafræðum, nemendafæðin hefur áhrif á framboð
námskeiða og einnig fjárhagsstaða kennaradeildar.
Stóra spurningin er hvort nemar fái nægilega dýpt og sérhæfingu í menntun sinni og vitað er að
vettvangsnámið er of lítið. Þetta þarf að ræða í nefndinni. Kennarar þurfa að vera með í að tala
kennaramenntunina upp og ýta inn breytingum til að aðlaga námið betur að þörfum starfandi
kennara og skólastjórnenda. Við þurfum að byrja á okkur sjálfum og tala upp námið og stéttina en
líka að fá aðra í lið með okkur. Fulltrúar MVS ræddu um úttekt á sameiningu KHÍ og HÍ og
sjálfsmatsvinnu í MVS. Framkvæmdastjórn telur mikilvægt að nefndin ræði um úttektina og
flækjur í náminu, flæði milli deilda í HÍ og mat á einingum milli þeirra, aðferðir til að auka
aðsókn í námið og um aukna virðingu fyrir kennarastarfinu, að þessu þarf KÍ líka að vinna á eigin
vegum. Ennfremur er því velt upp hvort KÍ leggi viðhorfskönnun fyrir félagsmenn um hvað þurfi
að laga í kennaramenntuninni.
Kaffihlé kl. 10:50 - 11:00.
5.

INNLEIÐING LAGA OG NÁMSKRÁA

Farið er yfir áætlun menntamálaráðuneytis um innleiðingu námskráa í leikskólum, grunnskólum
og framhaldsskólum frá árinu 2013, og bréf ráðuneytis 24. nóvember 2014 um breytingar á
aðalnámskrá grunnskóla og stuðning við innleiðingu námskrár. Á fundi framkvæmdastjórnar
skólamálaráðs 9. desember sl. var rætt um að fá fund með ráðuneytinu um innleiðingarmál og er
því velt upp hvort einnig eigi að fá slíkan fund með sambandinu. Rifjað er upp að ráðuneytið
vinnur að úttekt á innleiðingu laga á öllum skólastigum, samkvæmt svörum ráðuneytis eru
niðurstöður væntanlegar á næstunni.
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Því næst greina fulltrúar einstakra skólastiga í framkvæmdastjórn frá stöðu innleiðingarmála á
sínum skólastigum, og einnig með hliðsjón af innleiðingaráætlun ráðuneytisins frá 2013 og bréfi
ráðuneytisins um breytingar á að aðalnámskrá grunnskóla 24. nóvember 2014.
Grunnskóli: Unnið er að lykilhæfniþáttum í skólanámskrám, helstu pappírar um innleiðinguna
hafa verið gefnir út, eins og þemahefti um grunnþætti, lykilhæfnispjald og vefur „Nám til
framtíðar“. Haldinn var einn fundur um „leiðtoga í heimabyggð“ sem gekk vel, ekki var framhald
á þessu. Námskrárvinna í skólunum stoppaði m.a. vegna þess að ítarhefti vantaði og nýlega er
kominn út námsmatskvarði fyrir einkunnir við lok grunnskóla. Stuðning vantar við skólana til að
vinna úr niðurstöðum ytra mats.
Leikskóli: Farin var hringferð um landið haustið 2011, námskrá kynnt og kennd aðferð sem mætti
nota í leikskólum við að vinna að skólanámskrá, KÍ, ráðuneytið og sambandið stóðu að þessu.
Leikskólarnir hafa síðan þá verið að innleiða aðalnámskrá, en til þess fékkst ekki fjármagn hjá
öllum sveitafélögum. Gert er ráð fyrir að innleiðingu verði lokið í flestum leikskólum vorið 2015.
Framhaldsskóli: Skólar eiga að búa til eigin námsbrautir og vera búnir að því fyrir miðjan mars á
þessu ári, námsbrautir fara í samþykktarferli hjá ráðuneytinu og ganga áætlanir þar út á að flestir
skólar hefji kennslu næsta haust samkvæmt nýrri námskrá. Sumir geti þó byrjað ári seinna, og
hefur ráðuneytið sagt að þeir geti byrjað að kenna nýjar brautir þó ekki sé búið að samþykkja þær.
Búið er að setja upp vinnuvef um námskrárgerð namskra.is. Þar eru tæknilegar upplýsingar og
starfsmaður til aðstoðar og kominn er út bæklingur um námskrárgrunninn. Ekki er búið að
skilgreina stærðir stúdentsprófa, starfs- og iðngreina út frá nýjum námseiningum, einingafjöldinn
er í lausu lofti. Ný námseining er öðruvísi en sú eldri og tengd við nýtt vinnumat kjarasamninga.
Það er mismunandi milli skóla hvaða skilning þeir leggja í ákvæði námskrár um viðmið fyrir því
að nemendur geti hafið nám á fyrsta þrepi framhaldsskóla eða öðru þrepi og mismunandi kröfur
sem framhaldsskólar gera í sambandi við þetta. Einnig er það stór spurning hvað orðið er um
grunnþættina, eru það bara lykilhæfniþættirnir sem standa.
Í umræðum er rifjað upp það sem kom m.a. fram á fundi framkvæmdastjórnar í nóvember sl. með
fulltrúum frá ráðuneyti, Borginni og Námsmatsstofnun um ytra mat á skólum, breitt bil á milli
markmiða námskráa um virkni nemenda og fjölbreytta kennsluhætti og veruleikans í skólastarfinu. Nauðsynlegt er að funda með ráðuneytinu um innleiðingarmálin. Hvaða áherslur viljum
við hafa á þeim fundi? Þær geta verið ólíkar eftir skólastigum. Því er velt upp hvort óska eigi eftir
að fulltrúi frá sambandinu sé einnig á svona fundi, eða hvort eigi að fá aðskilda fundi með
ráðuneytinu og sambandinu um innleiðingarmálin.
Hádegismatur kl. 12:00 - 12:45.
6.-8. KL. 12:45 - 14:00 - HÓPASTARF UM NEÐANGREIND VIÐFANGSEFNI:



Kynningarmál/greina- og pistlaskrif um skólastefnu og skólamál. Hvernig getum við
sett kraft í kynningarmálin?



Skólamál á ársfundi KÍ 17. apríl 2015. Hvaða mál? Hvernig?



Starf skólamálaráðs á vorönn 2015:
a.
Forgangsröðun verkefna. Hvaða verkefni? Hvernig viljum við vinna að þeim?
b.
Fræðslufundur skólamálaráðs. Um hvað? Hvenær? Fyrir hverja?
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c.

Aðrir fundir skólamálaráðs um skólamál? Um hvað? Hvenær? Fyrir hverja?

6.-8. KL. 14:00 - 14:45: HÓPAR GREINA FRÁ NIÐURSTÖÐUM OG UMRÆÐUR FARA FRAM

Sjá um þetta í fylgiskjali með þessari fundargerð.
9.

FRÉTTIR FRÁ SKÓLAMÁLANEFNDUM AÐILDARFÉLAGA

FF: Skólamálanefnd hefur gengið frá starfsáætlun fyrir þetta tímabil, nefndin kom mikið að
vinnu við greinargerð rýnihóps KÍ um námstímann. Fyrsti fundur á þessu ári í skólamálanefnd
verður annan febrúar, þá verða dregnar út áherslur úr skólastefnu KÍ um framhaldsskólann eins
og aðalfundur FF 2014 samþykkti að vinna ætti að.
FG: Þann 29. janúar verður námskeið í greinaskrifum fyrir skólamálanefnd, Aðalbjörn mun sjá
um það. Síðan fá allir það verkefni að skrifa grein.
FL og FSL: Starf skólamálanefnda FL og FSL hefur verið tengd verkefnum frá fræðslunefnd og
skólamálaráði KÍ. Vinnu við verkefnið um framtíðarsýn fyrir leikskólann er að ljúka. Í framhaldi
er unnið að fjölgun karlmanna í leikskólum. Morgunverðarfundur verður 9. október og ráðstefna
12. eða 13. febrúar 2016 um karla í yngri barna kennslu. FSL er að skipuleggja námsstefnu í
samstarfi við RannUng sem verður haldin fljótlega eftir sumarleyfi á þessu ári.
SÍ: Vinna við að fara yfir það sem unnið hefur verið að í skólamálaráðinu og byrjað er að
skipuleggja næstu námsstefnu SÍ sem á að vera í byrjun október í haust. Verið er að leita að
erlendum fyrirlesurum og umfjöllunarefnið áfram er „kennslufræðileg forysta“. Meiri vilji er
meðal félagsmanna að hafa stærri hluta námsstefnunnar stýrðar umræður frekar en málstofur, og
þá um það sem verið er að gera og fást við frá degi til dags í starfi skólastjóra. Verið er að finna
form og tíma. Vivianne Robinson er ofarlega á lista yfir fyrirlesara. Reyna á að hafa vinnustofur í
samstarfi við menntavísindasvið. Verið er að undirbúa tveggja daga námskeið fyrir nýja
skólastjórnendur sem verður í mars og er það framhald af námskeiði sem var í haust.
10.

ÖNNUR MÁL

Rætt um að framkvæmdastjórn fari í skólaheimsóknir á þessari önn, skoði skóla og fundi á
staðnum. Fjóla býður framkvæmdastjórn í heimsókn í Álfaheiði og er það þegið með þökkum og
ákveðið að hafa marsfund framkvæmdastjórnar þar.
Næsti fundur framkvæmdastjórnar er fimmtudag 19. febrúar nk. kl. 9:30. Sá fundur verður m.a.
notaður til að funda með fulltrúum frá ráðuneytinu og sambandinu um innleiðingarmál.

Ekki fleira rætt og fundi slitið kl. 15:00.
Guðbjörg Ragnarsdóttir ritar fundargerð.
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FYLGISKJAL UM HÓPASTARF Á VINNUFUNDI
Hópar gera grein fyrir niðurstöðum:

Aðalheiður, Guðbjörg, Fjóla:
1.

KYNNINGARMÁL/GREINA- OG PISTLASKRIF UM SKÓLASTEFNU OG SKÓLAMÁL.
HVERNIG GETUM VIÐ SETT KRAFT Í KYNNINGARMÁLIN?

Eftirfarandi er í gangi hjá FL:

Dagur leikskólans er 6. febrúar nk. Svæðadeildirnar ýta við leikskólakennurum um að
skrifa greinar og hvetja til samfélagsverkefna í leikskólum þennan dag.

Fylgst er með mælingum á umfjöllun um leikskólamál í fjölmiðlum, fá árlega skýrslu
um umfjöllun um leikskólamál í fjölmiðlum.

Fólk hefur verið beðið um greinaskrif og að senda til útgáfusviðs, ætti að birtast í
Skólavörðunni.

Skólamálanefnd er tilbúin með pistla.

Allir stjórnarmeðlimir FL verða með pistla á ársfundi 2015 um leikskólastarfið,
pistlarnir verða birtir í lok mars. Athugað verður með birtingu á heimasíðu FL.
Eftirfarandi er í gangi hjá FG:

Samvinna við Barnaheill.

Samvinna við Reykjavíkurborg.

Hafa samband við bæjarblöð og fá skrif um skóla í sveitafélaginu vikulega.

Útgáfusvið mun halda námskeið fyrir skólamálanefnd FG um greinaskrif.
Fleiri atriði sem rædd voru um kynningarmál:

Öll skólastig: pistlar með vikufyrirvara um skólamál, tala við útgáfusviðið.

Tala við þáttastjórnendur í RÚV um þætti um skólamál.

Efla tengsl við faghópa/fagfélög um pistlaskrif.

Ræða um greinaskrif í samstarfsnefnd KÍ og HÍ og við aðra háskóla.

Ræða við aðila eins og t.d. RannUng.
2.

SKÓLAMÁL Á ÁRSFUNDI KÍ 17. APRÍL 2015. HVAÐA MÁL? HVERNIG?



3.

Umfjöllun um ímyndarmál kennarastarfsins og kennarastéttarinnar, tengja við könnun
og úttekt Capacent, fá erindi frá sérfræðingi um ímyndarmál og að fundurinn vinni
með aðgerðir og úrbætur með þjóðráðsfyrirkomulagi.

STARF SKÓLAMÁLARÁÐS Á VORÖNN 2015:

a.

Forgangsröðun verkefna. Hvaða verkefni? Hvernig viljum við vinna að þeim?

Hafa sömu mál í forgangi áfram.


Innleiðing laga og námskráa: Skortur á fjármagni til innleiðingar, ytra matið
sýnir breitt bil milli markmiða laga og námskráa og starfs- og kennsluhátta í
skólum, vantar stuðning við skóla til að vinna úr niðurstöðum ytra mats,
eftirlitshlutverk ráðuneytis en hver ber ábyrgð á umbótastarfi í skólum í
sambandi við mat, skortur á leikskólakennurum og áhrif á faglegt starf,
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námskeiðið „leiðtogi í heimabyggð“ dagaði uppi. Að óska eftir sameiginlegum
fundi með ráðuneyti og sambandinu um innleiðingarmálin.


Fagráð: Sameiginlegur fundur skólamálaráðs og fagráðsins um ábyrgð og
skyldur hvers aðila í fagráðinu á símenntun og starfsþróun kennara og
skólastjórnenda.



Samstarfsnefnd MVS/HÍ og KÍ: Að nefndin ræði úttektina á sameiningu KHÍ og
HÍ, ímyndarátak í sambandi við kennaranámið og kennarastarfið, tengsl við
faghópa og viðhorf þeirra til kennaranámsins. Einnig rætt að skólamálaráð tengi
sig við aðra háskóla í sambandi við möguleika fyrir félagsmenn til símenntunar
og starfsþróunar.



Hvítbókarvinna: Umsagnarferli er framundan, ekki hægt að segja meira að svo
stöddu.



Erlent samstarf: Herða sig í að miðla skýrslum í skólamálaráðinu úr erlendu
samstarfi, vinna úr skýrslum til að setja á heimasíðuna.

b.

Fræðslufundur skólamálaráðs. Um hvað? Hvenær? Fyrir hverja?

Sameiginlegur fundur skólamálaráðs og fagráðs um ábyrgð og skyldur hvers
aðila í fagráðinu á símenntun og starfsþróun kennara og skólastjórnenda.

c.

Aðrir fundir skólamálaráðs um skólamál? Um hvað? Hvenær? Fyrir hverja?

Ekki komið inn á þetta.

Ingileif, Sigurður, Anna María:
1.

KYNNINGARMÁL/GREINA OG PISTLASKRIF UM SKÓLASTEFNU OG SKÓLAMÁL HVERNIG SETJUM VIÐ KRAFT Í KYNNINGARMÁLIN?



2.

SKÓLAMÁL Á ÁRSFUNDI KÍ 17. APRÍL



3.

Borga fyrir að skrifa greinar? Þarf að finna fólk til að skrifa um ákveðnar greinar
innan skólastefnunnar og skólamálasamþykktarinnar. Búta hana niður og fara í
verkið. Finna fram nafnalistann. Þarf að koma verkefninu fyrir hjá einhverjum. Vera
líka dugleg sjálf. Senda póst á trúnaðarmenn, skólamálanefnd og stjórnir félaganna og
biðja um pistla.

Hlutverk, ábyrgð og skyldur á símenntun/starfsþróun. Erindi (frá háskólastiginu,
kennurum, sveitarfélögum, ráðuneytinu) og umræður. Hver og einn speglar ábyrgð
hinna á málefninu. Hvaða ábyrgð vilja kennarar að háskólinn beri? Hvaða ábyrgð vill
háskólinn að kennarar beri? Og svo framvegis? Gætum líka farið innávið- spyrja
kennarana um faglega ábyrgð á starfsþróun þeirra?

STARF SKÓLAMÁLARÁÐS Á VORÖNN 2015:

a.

Forgangsröðun: Hvítbókarvinnan, staðan á innleiðingu aðalnámskrár, hvítbókin og
læsið í aðalnámskránni, samstarfið við menntavísindasvið.

b.

Fræðslufundur skólamálaráðs, um hvítbókarvinnuna, alla þætti hennar. Miðjan mars.
Tengja við aðrar nefndir innan KÍ.

c.

Athuga með skólamálaþing í haust, stóran fund (sbr. Kennarar framtíðarinnar).
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4.

INNLEIÐINGARMÁL:

Með sambandinu á einum fundi og ráðuneytinu á öðrum.
5.

SKRIFA UM STÖÐU KENNARAMENNTUNAR.

Umræður og niðurstöður:
1.

KYNNINGARMÁL

Kanna hvort vilji sé fyrir því að greiða fyrir greinaskrif.
Setja niður áætlun um skrifin, tímasetningar/dagatal, tilgreina ábyrgðaraðila, hverjir halda utan
um þau í sambandi við það að finna fólk og að safna greinum saman og koma til útgáfusviðs
(útgáfusvið og fleiri).
Búta niður efnið í skólastefnu og skólamálasamþykktum í aðgengileg umfjöllunarefni í
greinaskrifum. Vinna með efnisskjalið sem varð til í framkvæmdastjórn sl. haust.
Taka saman nafnalista og finna fólk til að skrifa um ákveðnar greinar um skólastefnu og
skólamálasamþykktir.
Senda póst á trúnaðarmenn, skólamálanefndir og svæða- og félagsdeildir.
Aðalheiður sendir til framkvæmdastjórnar efnisskjalið frá sl. hausti, og skiptir því á milli fulltrúa
í framkvæmdastjórn upp á að útfæra umfjöllunarefni fyrir greinaskrif, að allir taki saman nöfn á
fólki til að leita til með greinaskrif.
Hver og einn vinni með þetta fram að næsta fundi og þá verði gengið frá útfærslunni.
2.

SKÓLAMÁL Á ÁRSFUNDI KÍ 2015, 17. APRÍL

Vinnuheiti: Ímynd stéttarinnar og fagleg ábyrgð. Tengja saman ímyndarmál kennarastarfsins og
kennarastéttarinnar og fagmennsku, faglega sjálfsmynd stéttarinnar, fóður í þetta í úttekt
Capacent og í vinnu fagráðsins, fá sérfræðing til að opna. Ákveðið að vinna úr þessari hugmynd á
næsta fundi.
3.

FORGAGNSRÖÐUN VERKEFNA (SÖMU EÐA NÝ, SKIPTA ÚT, KVEIKJA Á FLEIRUM, HVAR
VILJUM VIÐ VERA STÖDD Í VINNU Á FORGAGNSMÁLUM Í VOR)

a.

Ákveðið að hafa áfram sömu forgangsverkefni, bæta við ímyndarvinnu ef svo verður.

b.

Kortleggja stöðu á innleiðingu menntalaga og aðalnámskráa með því að skoða úttektir
og rannsóknir. Ræða við menntamálaráðuneytið og sambandið um innleiðingarmál,
skort á leikskólakennurum og áhrif á faglegt starf í leikskólum, hvers vegna hætt hafi
verið við námskeiðið „leiðtogar í heimabyggð“, breitt bil milli markmiða laga og
námskráa og þess sem ytra matið sýnir um starfs- og kennsluhætti í skólunum, ábyrgð
á að fylgja eftir niðurstöðum til umbóta í skólastarfinu, fjármunir til skóla til
innleiðingar og faglegur stuðningur. Óska eftir sameiginlegum fundi með ráðuneyti
og sambandi um stöðu innleiðingarmála.

c.

Greina/pistlaskrif um skólamál, sjá í „kynningarmál“ hér á undan.
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d.

Fagráð um starfsþróun, mikilvæg verkefni eru þar í gangi samkvæmt starfsáætlun
ráðsins, t.d. það að hver aðili í fagráðinu skilgreini hlutverk og ábyrgð sína á
símenntun og starfsþróun. Vinna þarf að þessu verkefni í skólamálaráðinu og
framkvæmdastjórn að taka saman niðurstöðurnar.

e.

Samstarfsnefnd KÍ og MVS. Ræða þar úttektina á sameiningu KHÍ og HÍ, flækjur í
náminu og flæði milla deilda HÍ og mat á námi, byggja brýr milli faghópa/fagfélaga
kennara og kennara í HÍ, ímyndarherferð.

f.

Hvítbók, umagnarferli er framundan, lítið hægt að segja meira á þessu stigi.

g.

Auka þekkingu á Evrópumenntamálum, færni, nýtingu og miðlun. Vera duglegri við
gagnkvæma miðlum og kynningu á skýrslum og efni í skólamálaráðinu og framkvæmdastjórn úr erlendu samstarfi, að herða sig í því að vinna úr skýrslum, láta þýða
efni, birta á heimasíðu. Ræða um þetta við útgáfusviðið.

Aðalheiður setur niður nánari tímalínu um vinnu að forgangsverkefnum á þessari önn.
4.
Fræðslufundur skólamálaráðs. Um hvað? Hvenær? Fyrir hverja?
Ákveðið að skipuleggja sameiginlegan fræðslufund skólamálaráðsins á þessari önn og fagráðsins
um hlutverk, ábyrgð og skyldur á símenntun/starfsþróun. Erindi (frá háskólastiginu, kennurum,
sveitarfélögum, ráðuneytinu) og umræður. Hver og einn speglar ábyrgð hinna á málefninu. Hvaða
ábyrgð vilja kennarar að háskólinn beri? Hvaða ábyrgð vill háskólinn að kennarar beri? Og svo
framvegis? Gætum líka farið inn á við og spurt kennara um faglega ábyrgð á starfsþróun þeirra.
5.
Aðrir fundir skólamálaráðs um skólamál? Um hvað? Hvenær? Fyrir hverja?
Ákveðið að vera ekki með fleiri fundi á vegum skólamálaráðsins á þessari önn. Rædd sú
hugmynd að að vera með skólamálaþing í haust um „kennara framtíðarinnar“.
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