Skólamálaráð KÍ - 8. fundur 19. febrúar 2015

Framkvæmdastjórn skólamálaráðs KÍ 2014-2018
8. fundur fimmtudaginn 19. febrúar 2015 kl. 9:30-12:00
Haldinn á Grand hóteli Reykjavík, Háteigi B, 4. hæð
Mætt: Aðalheiður Steingrímsdóttir, Ingileif Ástvaldsdóttir, Anna María Gunnarsdóttir, Sigurður
Sigurjónsson, Fjóla Þorvaldsdóttir, Guðbjörg Ragnarsdóttir. Steinunn Inga Óttarsdóttir.
Gestir fundarins undir fyrsta dagskrárlið: Klara E. Finnbogadóttir og Valgerður Freyja
Ágústsdóttir Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Björg Pétursdóttir menntamálaráðuneyti.
DAGSKRÁ:
1.
Samræður við fulltrúa menntamálaráðuneytis og Sambands íslenskra sveitarfélaga um
innleiðingu á skólastarfsbreytingum samkvæmt nýjum námskrám
2.
Fundargerð sjöunda fundar framkvæmdastjórnar skólamálráðs KÍ 22. janúar 2015
3.
Kynningarmál/greinaskrif um skólamál
4.
Ársfundur KÍ 17. apríl / skólamál
5.
Hvítbókarvinna
6.
Önnur mál

Aðalheiður setti fundinn og bauð gesti velkomna.
1.

SAMRÆÐUR VIÐ FULLTRÚA MENNTAMÁLARÁÐUNEYTIS OG SAMBANDS
ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA UM INNLEIÐINGU Á SKÓLASTARFSBREYTINGUM
SAMKVÆMT NÝJUM NÁMSKRÁM

Aðalheiður sagði frá því sem að skólamálaráð KÍ hefur verið að vinna að að undanförnu. Nefndin
hefur verið að reyna að glöggva sig á stöðu innleiðingar laga og námskráa leikskóla, grunnskóla
og framhaldsskóla og skoða ýmsar skýrslur í þeim tilgangi og átt samræður við aðila frá
ráðuneyti, Námsmatsstofnun og Reykjavíkurborg um niðurstöður ytra mats á skólum. Skýrslur og
niðurstöður mats sýna að langur vegur er frá því að búið sé að innleiða markmið um grunnþætti,
lykilfærniþætti,fjölbreytilega kennsluhætti og virkni nemenda í starfsháttum skóla. Mikinn
stuðning vantar við skóla og kennara til að vinna með niðurstöður í umbóta- og þróunarstarfi.
Ekki er meiningin að ræða ytra mat skóla sem slíkt á þessum fundi heldur að hafa þessa staðreynd
til umhugsunar og áminningar í samræðum um innleiðingaráætlun ráðuneytis um skólastarfsbreytingar samkvæmt nýjum námskrám frá apríl 2013. Aðalheiður bauð gestum að taka til máls.
Klara og Valgerður vildu taka sérstaklega fram að það er hlutverk hvers sveitarfélags að setja sér
innleiðingaráætlun, Sambandið hafi ekki boðvald yfir sveitarfélögunum, og hafi ekki sett sér
innleiðingaráætlun. Björg segir ráðuneytið fara með ábyrgð á innleiðingu laga og námskráa og
styðji með ýmsum hætti við innleiðingu sveitarfélaga og skóla.
Björg fór yfir innleiðingaráætlun ráðuneytis, stöðu einstakra mála.
1.
Ráðuneytið leggur áherslu á að veita stuðning við kennara þvert á skólastig.

Fagráð um símenntun og starfsþróun kennara þvert á skólastig og
starfsþróunarvefur. Björg segir fagráðið vera að fóta sig í starfinu og skili
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tillögum í febrúar 2016, upplýsingaveitan sé hjá fagráðinu og þar eigi að koma
fyrir efni um símenntunar- og starfsþróunarnámskeið fyrir kennara, en eftir er
að opna vefinn formlega.


Upplýsingar og vinnuvefur fyrir skólasamfélag - namskra.is. Björg segir þetta
vera í farvegi, á vefnum eru aðalnámskrár leik-, grunn- og framhaldsskóla, og
vinnuvefur fyrir kennara sem verið sé að byggja upp og heldur hann utan um
námskrárgerð á öllum skólastigum og námskrárgrunn fyrir framhaldsskóla um
áfanga- og brautarlýsingar skólanna. Björg segir að hugsunin sé að þegar búið
verði að stofna Menntamálastofnun muni ný stofnun verða með einn vef á
sínum vegum fyrir öll skólastigin. á vefnum verða á einumstað efni fyrir
kennara og skóla um öll málefni sem varða lög,námskrár og innleiðingu.



Þemahefti fyrir kennara. Björg segir að þemaheftin hafi reynst of fræðileg,
kennarar hafi meiri þörf fyrir praktísk gögn sem hægt sé að nota beint í kennslu.
Björg bendir á vef Námsgagnastofnunar nams.is en þar séu séu t.d. verkefni um
grunnþætti almennrar menntunar sem kennarar á öllum skólastigum geti notað í
sinni kennslu og að verið sé að vinna að praktísku kennsluefni fyrir kennara.



Námsmat. Björg segir að búið sé að taka ákvörðun um notkun bókstafa í
lokanámsmati grunnskóla (A, B, C, D) með lýsingum á hæfni og stig á bak við
einkunnir, eftir sé að koma þessu út og meiningin sé að taka upp rafrænt
skírteini í grunnskólum árið 2016. Hún segir að ráðuneytið hafi veitt 30
milljónum til grunnskóla til að vinna að námsmati og kvörðum í námskrárgrunni, óháð tölvukerfum skólanna. Ráðuneytið sé að vinna að því með
Námsmatsstofnun að setja fram grunn fyrir hæfniviðmið í námsmati
samræmdra könnunarprófa fyrir 4. og 7. bekk.
Aðspurð um áform um gerð og upptöku ETK prófa segir hún að verið sé að
skoða þetta í tengslum við lykilhæfniþætti í samræmdu námsmati grunnskóla,
og að hvort hægt að tengja þau við notkun skimunarprófa í grunnskólum, sem
verið sé að skoða. Björg var spurð um gerð og upptöku viðmiðunarprófa í
framhaldsskólum í kjarnagreinum og segir hún að hugsunin sé að koma upp
dæmaspurningum sem skólar geti notað og viðmið um hæfni á þrepum en fram
til þessa hafi framhaldsskólar ekki mikið kallað eftir hæfnimiðuðu námsmati.
Björg segir að ráðuneytið sé að skoða að gefa út rýniáætlun fyrir greinanámskrár grunnskóla og tilteknar greinar rýndar og endurskoðaðar á fjögurra ára
fresti út frá lykilhæfni. Hægt væri að leggja mat á greinanámskrár í ytra mati og
hugsunin sé að námskrár séu í stöðugri þróun til að koma í veg fyrir stórar
kúvendingar þegar nýir ráðherrar taka við. Þetta feli þá í sér að námskrár hafi
ekki lengur reglugerðarígildi eins og nú er og að önnur framsetning verði á
námskrám. Bent var á mikilvægi þess að hafa fagfélög og faghópa kennara með
í ráðum í þessari rýni.



Innleiðing grunnþátta, námskeið fyrir kennara. Björg segir að ekki hafi verið
unnið beint að þessu, og ekki séu áform um það. Sjá þó umræður um
námskeiðið „Leiðtogi í heimabyggð“, hérna síðar.
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2.

3.

4.



Málþing um námsmat þvert á skólastig. Björg segir að þetta hafi ekki verið
framkvæmt. Ef KÍ detti niður á góða hugmynd um málþing má endilega koma
henni að. Fundarmenn voru sammála um að það þyrfti að að halda málþing um
skil skólastiga.



Skipulag, gerð og birting gæðamatskerfis. Björg segir ekki unnið að þessu.



Eftirlit og mat með innleiðingu. Björg segir ekki unnið að þessu.

Ráðuneytið leggur áherslu á að kynna foreldrum og hagsmunaaðilum þær breytingar
sem nýjar námskrár boða.

Kynningar á vegum Heimilis og skóla. Þetta hefur verið gert.


Nám til framtíðar, kynningarblað. Þetta hefur verið gert.



Vefurinn namtilframtidar.is. Þetta hefur verið gert.

Ýmis verkefni er varða sérstaklega innleiðingu í grunn- og framhaldsskólum.

Útgáfa greinasviðs grunnskóla og lykilhæfnispjalds. Þetta hefur verið gert.


Leiðtogi í heimabyggð, námskeið var haldið á vorönn 2013 og áform voru um
framhald 2013-2014. Verkefnið var unnið í samvinnu stjórnendafélaga KÍ,
Sambandsins og ráðuneytis, tveir frá hverjum skóla voru á námskeiðinu, og fór
það vel af stað en lítil skráning var á framhaldsnámskeið og því var það fellt
niður. Rætt um þetta verkefni og reynsluna. Björg sá fyrir sér að lærdómssamfélag yrði til í kjölfarið á hverjum stað með leiðtogum sem gætu aðstoðað
með jafningjafræðslu við breytingastjórnun í skólum. Ráðuneytið er ekki með
áætlanir um námskeið. KÍ segir að námskeið hafi farið of seint af stað, samfélag
leiðtoga varð ekki til á svæðum, vantaði skuldbindingu og eftirfylgni frá
ráðuneytinu til að búa þetta til, utanumhald og bjargir. Er verið að hugsa um
framhald og þá hvernig? Rætt um að Björg boði til fundar með KÍ og
Sambandinu til að setjast yfir það hvort flötur sé á framhaldi.



Samræmt próf í nýju kerfi/prófa- og verkefnabanki, sjá umræðu um þetta hér á
undan.

Ýmis verkefni er varða framhaldsskólana sérstaklega.

Námskrárgrunnur, vinna í gangi að honum og hann hýstur á namskra.is.


Kennsla og leiðsögn um námskrárgrunn. Kristín Runólfsdóttir heldur utan um
námskrárgrunninn, veitir þeim aðstoð í skólunum sem eru í forsvari fyrir gerð
áfanga- og brautalýsinga, og er vinna skóla að breytingum hluti skólasamninga.



Innleiðing hæfniþrepa, notkun viðmiðunarramma og aðgangsviðmið /
hæfnikröfur háskóla. Búið er að skipa ný starfsgreinaráð sem eru að vinna að
hæfniþrepum fyrir námskrár í starfsnámi og tengt við Námsmatsstofnun. Björg
nefnir umræður um styttri og lengri námsbrautir í starfsnámi, og val nemenda
um þær. Verið er að vinna að viðmiðunarramma um atriði sem eru ekki til fyrir
ýmis störf, eins og skrifstofustörf og fleira. Háskólarnir hafa gefið út
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undirbúningskröfur í aðgangsviðmiðum hjá sér en þó ekki verkfræði- og
raunvísindadeild HÍ og Hvanneyri. Aðgangsviðmiðin eru farin að hafa áhrif.


Hæfnirammi um íslenskt skólakerfi og úrskurðarnefnd. Vinna að er að fara af
stað í ráðgjafarnefnd og undirnefndum um hæfnirammann en atvinnulífið hefur
viljað skipta fyrsta þrepinu í tvö þrep eftir getu nemenda en framhaldsfræðslan
vilji fá sérstakt þrep fyrir þá sem eru undir hæfni fyrsta þrepsins, og að
hæfniþrepið fyrir grunnskólann verði á þrepi tvö. Björg segir að ráðuneytinu
lítist ekki á það. Einnig sé þörf fyrir að koma á úrskurðarnefnd um
hæfnirammann til að skera úr um vafamál.



Nýjar námsbrautir, styrkir til skóla, námskeið fyrir kennara. Engin áform eru
um styrki til skóla eða námskeið, þeir sem eru að vinna við námskrárgrunninn í
skólunum geti fengið aðstoð hjá Kristínu Runólfsdóttur.



Sérstök námskrárverkefni. Mikið fjaðrafok varð út af áformum um umsögn um
hæfni nemenda á framhaldsskólaprófi, og ekki haldið áfram með það verkefni.
Um er að ræða matsviðmið skv. aðalnámskrá sem einn skólameistara kærði til
Persónuverndar. Málið var sett á ís og ekki hefur verið unnið meira með þetta.



Viðmiðunarspurningar í kjarnagreinum fyrir stúdentspróf vantar. Til er
leiðbeinandi listi vegna yfirfærslu nemenda í nýtt kerfi um á hvaða þrepi
áfangar eru, en ákveðið að gefa hann ekki út, þar sem hann gæti verið of
stýrandi, vinna við hann hefur stoppað. KÍ biður um að fá að sjá þennan lista.



Staðfesting námsbrauta, umsagnarferli. Staðfestingarferlið er þannig að skólar
senda námsbrautalýsingar til Námsmatsstofnunar, sem fer yfir þær og þaðan
fara þær til endanlegrar staðfestingar í ráðuneyti, og auglýsing um staðfestingu
er birt í Stjórnartíðindum og staðfest námsbraut er þá hluti af aðalnámskrá
framhaldsskóla. Björg segir að skólar geti kennt eftir nýjum brautalýsingum án
staðfestingar en sækja þurfi um leyfi til þess. Unnið er að gerð dæmabrauta í
ráðuneyti sem skólar geti notað til að komast hjá því að hver skóli sé að finna
upp hjólið, skólar þurfi ekki að taka þessar dæmabrautir upp óbreyttar heldur
geti aðlagað þær að sínum áherslum.

Klara og Valgerður Freyja fóru af fundi kl. 11:00 og lögðu til að sest verði yfir annað fræðsluátak
um innleiðingu námskráa. Þeim voru þakkaðar samræðurnar. Björg fór af fundi kl. 11:30 og eru
henni þakkað samræðurnar.
2.

FUNDARGERÐ SJÖUNDA FUNDAR FRAMKVÆMDASTJÓRNAR SKÓLAMÁLRÁÐS
KÍ FRÁ 22. JANÚAR 2015

Fundargerðin er borin upp með breytingum og samþykkt.
3.

KYNNINGARMÁL / GREINASKRIF UM SKÓLAMÁL

Á síðasta fundi framkvæmdastjórnar 22. janúar sl. var ákveðið að setja niður áætlun um
greinaskrif, tímasetningar / dagatal, tilgreina ábyrgðaraðila með greinaskrifum, hverjir haldi utan
um þau í sambandi við að finna fólk, safna greinum saman og koma til útgáfusviðs í birtingu.
Aðalheiður sendi til framkvæmdastjórnar efnisskjalið frá sl. hausti þar sem búið er að búta niður
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skólastefnu og skólamálasamþykktir í umfjöllunarefni og skipti því á milli fulltrúa í framkvæmdastjórn. Allir taki saman nöfn á fólki til að leita til með greinaskrif og komi með nafnalista
á næsta fund og umfjöllunarefni sem búið er að fá fólk til að skrifa um. Hver og einn myndi vinna
með þetta fram að þessum fundi og þá verði gengið frá útfærslunni. Aðalheiður sýndi excel sem
gæti verið verkfæri til að halda utan um greinaskrif og skipuleggja þau. Umræður um málin og
ákveðið að nota þetta verkfæri og að koma því fyrir á google.docs þar sem hver og einn setji inn
nöfn á fólki sem ætlar að skrifa greina og efni greina og raði inn á vikurnar, lengd greina er max
500 orð. Félögin skiptist á að vera með greinar (rúllandi fyrirkomulag). Ábyrgð á að finna fólk og
að kalla eftir greinum er hjá fulltrúum í framkvæmdastjórn og samstarf um það við formenn
félaga. Aðalheiður tekur að sér að hafa yfirumsjón með skipulaginu. Útgáfusvið metur hvar
greinar birtast. Áætlað er að ein grein birtist á viku.
4.

ÁRSFUNDUR KÍ 17. APRÍL / SKÓLAMÁL

Skólamálaumfjöllun verður á ársfundi KÍ að vanda. Á síðasta fundi framkvæmdastjórnar varð til
vinnuheitið: „Ímynd stéttarinnar og fagleg ábyrgð“. Rætt um að nota yfirskriftina „Orðræða og
ímynd kennarastéttarinnar“, en eftir er að útfæra helstu efnisþræði og hugtök í yfirskriftinni, svo
sem fagmennska og hvað hún feli í sér, en þar koma inn í atriði á borð við: Kennarinn sem getur
mætt öllum aðstæðum, fagleg sýn og gildi, starfshættir, menning og síðast en ekki síst innri
áherslur og starf kennarasamtakanna / virkni, samstaða, hvatning sem er grunnurinn, en fyrir
hádegi mun Capacent kynna úttekt á starfi KÍ. Allir vilja gæðamenntun. Af hverjum stöndum við
þá ekki með því og tölum kennarastarfið upp. Hvað þurfum við þá að gera? Ímynd hefur áhrif á
frammistöðu og væntingar og orðræðan á ímynd, væntingar og frammistöðu. Málið snýst um að
snúa við orðræðunni um kennarastarfið og lyfta því upp, og að þessu þarf stéttin að vinna. Á
dagskrá verður inngangserindi KÍ og frá utanaðkomandi fagaðila í markaðs- og ímyndarmálum
um ímynd stéttarinnar, og þrenn viðbrögð frá fundarmönnum, kennara, ráðgjafa og stjórnanda og
því næst umræður við borðin þvert á skólastig. Rætt um að leita að fagaðila og hugmyndum um
útfærslu á dagskrá. Rætt var um að hafa skólamálaþing í haust.
5.

HVÍTBÓKARVINNA

Þar sem lítill fundartími er eftir, er samþykkt að geyma þennan lið til næsta fundar. Málaflokkar
hvítbókar eru núna í umsagnarferli í samráðshópnum, og engar upplýsingar liggja enn sem komið
er fyrir um það hvernig verkefnisstjórn ráðuneytisins sér framhaldið fyrir sér. Aðalheiður óskar
eftir því að fulltrúar í framkvæmdastjórn taki saman punkta um sterkar og veikar hliðar
aðgerðaáætlana um læsi, starfsmenntun og námstíma, og eftirfylgni í umsögnum KÍ.
6.

ÖNNUR MÁL

Rætt um erindi sem komið er til KÍ frá stýrihópi fagráðs dags. 17. febrúar sl., um svör KÍ við því
hvernig KÍ líti á hlutverk sitt, ábyrgð og skyldur á símenntun og starfsþróun kennara og skólastjórnenda, samskonar erindi fór til hinna aðilanna í fagráðinu. Á síðasta stjórnarfundi KÍ var gerð
grein fyrir því að þetta erindi væri á döfinni í fagráðinu og hluti af stefnumótunarvinnu
fagráðsins. Á stjórnarfundinum var samþykkt að þegar erindið bærist yrði því vísað til
framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ sem beindi því til umræðu í skólamálanefndum
aðildarfélaga KÍ. Framkvæmdastjórn myndi síðan vinna greinargerð úr niðurstöðum
skólamálanefndanna sem svar við erindinu. Umræða um gögn til að byggja á í þessari vinnu og er
helsti grunnurinn skólamálastefna KÍ, skólamálasamþykktir og stefna KÍ um kennarastarfið.
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Næsti fundur í framkvæmdastjórn er fimmtudag 19. mars nk., kl. 9:30- 12:00 og fundarstaður á
vinnustað Fjólu, Leikskólanum Álfaheiði, Kópavogi.
Fleira er ekki gert og fundi slitið kl. 13:00.
Guðbjörg Ragnarsdóttir og Steinunn Inga Óttarsdóttir rita fundargerð.
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