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Fundargerð framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ
23. fundur föstudaginn 10. júní 2016 kl. 14:00
Haldinn í Vestra, Kennarahúsi
Mættar: Aðalheiður Steingrímsdóttir (KÍ), Alma Oddgeirsdóttir (FS), Anna María Gunnarsdóttir
(FF), Fjóla Þorvaldsdóttir (FL), Guðbjörg Ragnarsdóttir (FG), Hulda Jóhannsdóttir (FSL) og
Ingileif Ástvaldsdóttir (SÍ).
Ingunn Ósk Sturludóttir (FT) boðaði forföll.
DAGSKRÁ
1.
Fundargerð 22. fundar framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ 2. maí 2016.
2.
Skólamálaþing KÍ 2016.
3.
Staðan í starfi framkvæmdastjórnar og starfið næsta vetur.
4.
Farið hringinn: Skólamálanefndir.
5.
Umfjöllun um þriðja hluta „Flip the system“.
6.
Önnur mál

1.

FUNDARGERÐ 22. FUNDAR FRAMKVÆMDASTJÓRNAR
SKÓLAMÁLARÁÐS KÍ 2. MAÍ 2016

Engar athugasemdir voru gerðar við fundargerðina og var hún samþykkt.

2.

SKÓLAMÁLAÞING KÍ 5. OKTÓBER 2016

Aðalheiður greindi frá að skráning færi vel af stað og að nú hefðu um 100 manns skráð sig. Ekki
væri ólíklegt að þátttaka verði meiri og því þurfi að nota bíóuppröðun í sal H og I á hótel Nordica
en með því móti verði hægt að koma fyrir 266 þátttakendum að hámarki. Ákveðið var að halda
sig við þennan fundarstað og að benda fólki á streymi frá þinginu og upptöku af því ef margir
verði frá að hverfa. Miðað við bíóuppröðun þarf að hafa kaffihlé í dagskránni.
Markmið þingsins eru þessi:

Að efla samræðu um kennarastarfið og menntun barna og ungmenna.

Að efla forystu kennara í skóla- og menntamálum.

Að efla menntun sem leiðarljós jafnræðis og lýðræðis.
Yfirskrift þingsins er ekki endanlega ákveðin. Fyrsta tilkynning um þingið var send til félaga KÍ
3. júní sl. með skráningarslóð og fólk hvatt til að taka daginn frá, og verður auglýst aftur eftir
sumarleyfi. Greint er frá þinginu á heimasíðu KÍ á slóðinni http://ki.is/skolamalathing2016.
Farið var yfir boðsgestalista á þingið en boðsbréf verða send út síðar í júní.



Fagráð um starfsþróun kennara, stýrihópur og starfsmaður (5).
Fulltrúar HÍ, HA, LHÍ í samstarfsnefndum KÍ og háskólanna (12).
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Samband íslenskra sveitarfélaga (Svandís Ingimundardóttir og Klara E. Finnbogadóttir).
Skólameistarafélag Íslands (formaður).
Heimili og skóli (formaður og framkvæmdastjóri).
Tveir fulltrúar frá stjórnum kennaranemafélaga HÍ og HA (4).
Forstjóri Menntamálastofnunar.

Samtals 27 boðsgestir.
Því næst var farið yfir dagskrárdrögin og var ákveðið að gera á þeim nokkrar breytingar til að
koma fyrir kaffihléi og einnig að sameina sérstaka samantekt í lokin og umræðuhluta. Dagskráin
lítur þá svona út með breytingum:
12:30
13:00
13:15
14:15
14:40
15:00
16:00

Mæting - Tónlistaratriði.
Setning Skólamálaþings.
Fyrirlestur dr. David Frost.
Kaffihlé.
Speglun á efni aðalfyrirlesturs inn í íslenskar aðstæður.
Umræður og fyrirspurnir.
Þingi slitið.

Rætt var um fólk til að sjá um einstaka dagskrárliði og voru niðurstöður þessar:
Fundarstjórn: Kristinn Breiðfjörð og Dagrún Hjartardóttir.
Setning: Formaður/varaformaður KÍ.
Tvö innlegg: Ingileif Ástvaldsdóttir skólastjóri í Þelamerkurskóla og karlkynskennari í
grunnskóla. Guðbjörg tók að sér að finna karlkynskennara frá FG.
Umræðuhluti:

Jón Torfi Jónasson prófessor við kennaradeild MVÍS/HÍ.

Hjördís Þorgeirsdóttir doktor í starfendarannsóknum kennara.

Unnur Gísladóttir kennari við BHS. Anna María tók að sér að hafa samband við
hana.

Hildur Hauksdóttir kennari við MA til vara. Alma tók að sér að hafa samband við
hana ef Unnur gæti ekki tekið þetta að sér.

Nichole Leigh Mosty leikskólastjóri í leikskólanum Ösp, Breiðholti. Fjóla tók að sér
að hafa samband við hana.
Ákveðið var að biðja Jón Torfa að stýra umræðuhlutanum og taka umræðurnar saman í
lokin.
Slit: Formaður/varaformaður KÍ.
Farið var yfir spurningar sem Aðalheiður sendi DF um efni þings og fyrirlesturs en hann verður
einnig með sérstakan fyrirlestur í Kennarahúsinu fyrir hádegi 6. október um aðgerðir KÍ til að efla
faglega forystu kennara. DF tekur ekki þóknun fyrir fyrirlestrana en leggur til að KÍ láti ákveðna
upphæð renna til starfsþróunarsamtaka kennara „HertsCam Network“. Ákveðið var að leggja
þessa leið til við stjórn KÍ og einnig að KÍ myndi bjóða DF og JTJ út að borða um kvöldið 5.
október. DF kemur til Íslands síðdegis 4. október og fer af landi brott eftir hádegi 6. október, búið
er að bóka gistingu fyrir hann á hótel Hilton.
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Farið var yfir drög að kostnaðaráætlun en þau líta svona út á þessu stigi málsins.
Salarleiga
Veitingar
Streymi
Flug
Gisting
Þóknun
Annað

3.

120.000
100.000
100.000-120.000
93.000

STAÐAN Í STARFI FRAMKVÆMDASTJÓRNAR OG STARFIÐ NÆSTA
VETUR

Fulltrúar í framkvæmdastjórn skiptu sér í þrjá hópa til að ræða stöðumat á starfsemi og
starfsáætlun skólamálaráðs 2014-2018. Að loknum umræðum gerðu hópar grein fyrir helstu
niðurstöðum, sjá í fylgiskjali með þessari fundargerð.

4.

FARIÐ HRINGINN: SKÓLAMÁLANEFNDIR


SÍ: Ingileif Ástvaldsdóttir sagði að verið væri að undirbúa námstefnu SÍ sem verður
haldin á Akureyri 14. október. Vinnuheiti er Menntun til framtíðar, fjallað verður um
efnið út frá faglegu sjálfstæði skóla og verða menntabúðir í Oddeyrarskóla, málstofur
og jafningjafræðsla.



FSL: Hulda Jóhannsdóttir sagði frá nýlegri ferð stjórnar FSL, skólamálanefndar og
samninganefndar til Akureyrar þar sem haldinn var fundur og leikskólar skoðaðir.
Hulda greindi frá að hún myndi eftir þennan fund hætta í framkvæmdastjórn
skólamálaráðs og að Ingibjörg Kristleifsdóttir formaður FSL tæki hennar sæti frá og
með næsta fundi. Huldu var þakkað fyrir allt samstarfið í framkvæmdastjórninni.



FF: Anna María Gunnarsdóttir sagði að skólamálanefnd FF væri mest að vinna með
og ræða um styttingu námstíma til stúdentsprófs, innleiðingu og grunnþætti námsins.
Í SEF væri verið að meta endurmenntunarþörf félagsmanna í framhaldsskólum.
Hanna Björg Vilhjálmsdóttir sem hefur verið annar af tveimur fulltrúum FF í SEF
væri hætt og Kristen Mary Svenson komin í hennar stað.



FG: Guðbjörg Ragnarsdóttir sagði áhersluna hjá FG um þessar mundir vera á
aðgerðir til að sporna gegn ofbeldi gegn kennurum. FG muni funda með SÍ um
málefnið og ræða um hvernig hægt væri að valdefla kennara. Einnig væri áhersla lögð
á list- og verkgreinar og framkvæmd þingsamþykktar KÍ um eflingu greinanna.



FL: Fjóla Þorvaldsdóttir sagði skólamálanefnd FL vinna að verkefnum sem tengdust
Framtíðarstarfinu. Fjóla nefndi að um helmingi fleiri umsóknir hefðu borist núna um
leikskólakennaranám í HÍ en í fyrra. FL héldi áfram að styrkja leiðbeinendur í
leikskólum til að afla sér leikskólakennaramenntunar. Samstarfshópur um karla í
yngri barna kennslu sótti um styrk til að auka vægi karla í leikskólakennarastéttinni
og væri stefnt að því að ráða verkefnisstjóra ef styrkurinn fengist. Verkefni um
hljóðvist í leikskólum væri að ljúka sem verður skýrt frá niðurstöðum í haust. FL
muni fjalla um niðurstöður úttektarinnar hér á landi á menntun án aðgreiningar.
Félagsmenn FL hafi verið hvattir til að vera virkir á samfélagsmiðlum. FL og FSL
mun fagna 70 ára afmæli leikskólamenntunar hér á landi þann 4. nóvember. Fjóla
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sagði einnig frá læsisráðstefnu sem haldin verður á Akureyri 16. og 17. október og frá
merki sem verið er að ræða um við samstarfsaðila. Merkinu er ætlað að vekja athygli
á þeim leikskólum sem hafa náð því að hafa 2/3 hluta starfsmanna með
leikskólakennaramenntun.


5.

FS: Alma Oddgeirsdóttir sagði að í stjórn FS væri mikil áhersla lögð á að ræða
vinnumat, styttingu námstíma til stúdentsprófs og þrepasetningu náms.

UMFJÖLLUN UM ÞRIÐJA HLUTA „FLIP THE SYSTEM“

Þessum dagskrárlið var frestað til næsta fundar eftir sumarleyfi.

6.

ÖNNUR MÁL
a.
Rætt var um þá ákvörðun stjórnar KÍ að greina hlutfall kjaramálahluta og
skólamálahluta af rekstri KÍ og aðildarfélaga til að kortleggja kostnað við starf á þessum
sviðum. Eftir umræður var ákveðið að framkvæmdastjórn skólamálaráðs óskaði eftir fundi
með stjórn KÍ eftir sumarleyfi þar sem rætt yrði um hlutverk KÍ sem kjaramálafélags versus
skólamálafélags.
b.
Fyrsti fundur framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ efir sumarleyfi. Ákveðið var að
fyrsti fundur eftir sumarleyfi verði haldinn mánudaginn 29. ágúst kl. 13:30.
c.
Aðalheiður greindi frá því að á stjórnarfundi KÍ fyrir hádegi þann 10. júní hefði verið
ákveðið að taka málefni Menntamálastofnunar fyrir á fyrsta stjórnarfundi eftir sumarleyfi
sem búið er að ákveða að verði föstudag 19. ágúst. Stjórn KÍ óskaði eftir því að
framkvæmdastjórn myndi undirbúa þá umræðu. Aðalheiður mun taka saman punkta til að
nota í umræðunni og senda framkvæmdastjórn til skoðunar fyrir stjórnarfundinn.

Fleira var ekki rætt og var fundi slitið klukkan 16:40.
Alma Oddgeirsdóttir ritaði fundargerð.
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FYLGISKJAL MEÐ FUNDARGERÐ
Niðurstöður umræðna á fundi framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ 10. júní 2016 um
stöðumat á starfsemi og starfsáætlun skólamálaráðs KÍ 2014-2018.
Hópar og skipting kafla stöðumats á hópa:

Anna María Gunnarsdóttir og Hulda Jóhannsdóttir: kaflar 1, 4, 7 og 8.

Alma Oddgeirsdóttir og Fjóla Þorvaldsdóttir: kaflar 1, 3, 6 og 8.

Aðalheiður Steingrímsdóttir og Ingileif Ástvaldsdóttir: kaflar 1, 2, 5 og 8.

1.

Forgangsverkefni í starfi skólamálaráðs 2015-2016

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.
Stöðumat: Unnið að þessu með því að afla upplýsinga hjá Menntamálastofnun um aðgerðir
í læsi og gegn brotthvarfi (við ákváðum að láta starfsmenntamálin bíða fram á haustið) og
með umræðuheftum um menntamál til að styðja við umræðu félagsmanna. Árangur er
minni en við væntum. Útsendingaráætlun á haustönn fyrir umræðuheftið er þessi:





Ágústlok: Samstarf heimila og skóla.
September: Námsgögn og námsefni.
Október: Starfsaðstæður félagsmanna og starfsþróun.
Nóvember: Velferð nemenda og stuðningur.

Hvernig förum við að því að ýta undir umræðu félagsmanna um umræðuheftið? Það er
alveg ljóst að útsendingar einar og sér duga ekki.
Niðurstöður umræðna:

AMG/HJ: Endurskoða punkta og reyna að þjappa texta enn meira saman og setja
hann fram á markvissan hátt til að fá meiri athygli. Láta hanna framsetningu á
texta meira. Hver fulltrúi í skólamálaráði KÍ veki athygli á útsendingum og deili
efninu.


AO/FÞ: Nota samfélagsmiðla til að vekja athygli á efninu. Biðja félög að taka það
til umfjöllunar á svæðaþingum og bent á svæðaþing skóla á NE. Nýta
trúnaðarmenn enn betur. Stytta texta, og vera með rafræn póstkort. Ekki gleyma
því að umræðuheftið hefur vakið mikla athygli í háskólunum og hjá Sambandinu.
Því hefur verið hrósað. Skólar hafa sent viðbrögð frá fundum sínum.



AS/IÁ: Reyna að koma kynningum að á umræðuheftinu á haustþingum
svæðafélaga, svæðaþingum skóla og umræðum um það. Koma á umræðum um
heftið á Menntaspjallinu og hafa samband við Tryggva Thayer og Ingva Hrannar
Ómarsson í því skyni. Framkvæmdastjórn skipti verkum á milli sín við að finna
fólk til að skrifa um efnið og að innkalla efni og koma því í birtingu. Nota
umræðuheftið sem fóður á fræðslufundi skólamálaráðs næsta vor.
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Almennar umræður:

Umræðuheftið er líklega of massíft stytta efnið og draga fram áhersluatriði til að
vekja athygli fólks. Senda lítið efni út í einu. Það vantar meiri hönnunarvinnu á
efnið. Nota fræðslu MF um samfélagsmiðla til að koma umfjöllun um
umræðuheftið á framfæri, og nota menntspjall á twitter. Prófa að
skólamálanefndir skipti efninu með sér og finni leiðir til að koma því á framfæri.
Skoða hvort hægt væri að koma efninu til umræðu á fundum aðildarfélaga KÍ.

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.
Stöðumat: Stefnumótun og tillögur fagráðs eru í samræmi við stefnu KÍ um þessi mál.
Samkvæmt upplýsingum frá SM fara bréf um tilnefningar í nýtt fagráð út á næstunni og sjá
má fyrir sér að nýtt fagráð taki til starfa í haust. Framkvæmdastjórn þarf að móta afstöðu til
útfærslu á tillögunum í skýrslu fagráðs og forgangsröðun þeirra. Á fyrsta fundi
framkvæmdastjórnar eftir sumarleyfi þarf að setjast yfir þessa vinnu og einnig að fara í að
kynna skýrsluna fyrir félagsfólki á haustönn? Hvað viljum við leggja áherslu á í kynningum
á skýrslunni og hvernig viljum við kynna hana?
Niðurstöður umræðna:

AMG/HJ: Halda áfram að pressa á að fagráðið verði stofnað. Leggja áherslu á í
kynningum á atriði varðandi fagráðið sem gæti komið kennurum sérstaklega til
góða.


AO/FÞ: Setja skýrsluna á vef KÍ, taka út ákveðna þætti til að leggja áherslu á,
vera með umfjöllun í Skólavörðu. FL vill leggja áherslu á skort á skilgreindum
tíma leikskólakennara til starfsþróunar, skort á leikskólakennurum og kynjahalla.



AS/IÁ: Kynna skýrsluna á heimasíðu og Skólavörðu, velja viðfangsefni til að
skrifa um.

Almennar umræður:

Ýta á að fagráðið verði stofnað. Kynna skýrsluna og leggja áherslu á hvað fagráði
er ætlað að gera, hvað kennarar „græði“ á fagráðinu.

3. Samstarf við háskóla sem mennta kennara um málefni kennaramenntunar og fagleg
málefni sem tengjast störfum félagsmanna KÍ í skólum.
Stöðumat: Búið er að stofna samstarfsnefndir með háskólunum sem mennta kennara.
Hvaða mál viljum við setja á oddinn næsta vetur í nefndunum?
Niðurstöður umræðna:

AMG/HJ: Vinna með háskólunum í því að auka aðsókn, vekja athygli á því sem
gengur vel, t.d. að 120 manns sækja um í haust að komast í réttindanám
framhaldsskólakennara og aukin aðsókn í annað kennaranám líka. Fá háskóla í
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aukið samtarf um menntun starfandi kennarar. Tala það upp að kennarar þurfi
sífellda símenntun og starfþróun. Halda því á lofti að kennaramenntun er ævilöng.
Vekja upp samtal um kennsluhætti í kennaranámi og háskólum yfirleitt.


AO/FÞ: Taka upp umræðu um hvernig hægt sé að fá fleiri í kennaranám, gera
aðgerðaáætlun um það. FL vill að saman gerum við átak í að efla menntun án
aðgreiningar. Þegar skýrsla Evrópumiðstöðvarinnar liggur fyrir þá verið farið í
umræður um hana. Það þarf að skoða betur kennaramenntun í ljósi starfshátta í
skólum.



AS/IÁ: Setja aukna aðsókn í kennaramenntun á oddinn, finna leiðir til þessa og
ræða í samstarfsnefndunum með háskólunum um lausnir úr vítahringnum sem
birtist m.a. í því að fjármunir til háskólanna leyfa ekki að haldið sé úti fámennum
hópum/kúrsum sem leiðir síðan til þess að nám er fellt niður og innihaldið í
kennaramenntuninni rýrnar sem aftur leiðir til þess að aðsókn minnkar.

Almennar umræður:

Fá umræðu um hvernig þessar stofnanir geta aukið samstarf sitt við starfandi
kennara í tengslum við kennaramenntun sem ævimenntun. Einnig að skoða
hvernig auka má aðsókn í kennaranám. Lagt til að sótt verði um Erasmusstyrk til
að stofna kennaranemafélag hér á landi svipað því sem gerist t.d. í Danmörku,
hafa samstarf við háskólana.

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.
Stöðumat: Ekki hefur verið unnið að þessu eins og skyldi og miðlun hefur einkum verið
inn á við í stjórnum, nefndum og ráðum KÍ og aðildarfélaga. Hvernig komum við þessu í
skýrari farveg? Hvernig opnum við „Evrópugluggann“ upp á gátt gagnvart félagsmönnum
og út í samfélagið? Við vitum að það er eftirspurn eftir svona efni og það vekur athygli og
umræður þegar um það er fjallað.
Niðurstöður umræðna:

AMG/HJ: Hér teljum við að þurfi aðkeypta vinnu af sérfræðingi og teljum að sú
vinna væri fljót að borga sig þar sem mikil eftirspurn er eftir svona efni. Senda
fyrirspurnir á norræna upplýsingaslóð og setja svörin á samfélagsmiðlana.
http://www.norden.org/is/hallo-nordurloend/um-upplysingathjonustuna-hallonordurloend/hallo-nordurloend-island


AO/FÞ: Hér þurfum við að fá útgáfusviðið inn, kynna fyrir kennurum og út í
samfélagið. Við ættum að sækja um styrk hjá Erasmus+ í samstarfi við
kennarasamtökin í Danmörku, Menntavísindasvið hér heima og háskóla sem
mennta kennara í Danmörku til að skoða og ræða og sníða fyrirkomulag
nemadeildar innan KÍ, með það fyrir augum að búa til regluverk um slíka deild.



AS/IÁ: Koma á Evrópuviku á vorönn þar sem Evrópuglugginn væri opnaður upp
á gátt með menntamálum frá Evrópu í forgrunni, finna viðgangsefni hjá okkur sem
hafa samhljóm við viðfangsefni kennarasamtaka úti, velja m.a. efni/þræði úr
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„Teachers leadership“ til að fjalla um. Allir þurfa að taka ákvörðun um það hjá sér
að setja Evrópumálefnin ofar í forgangsröðunina.
Almennar umræður:

Aðkeypt vinna frá sérfræðingum til að vinna upp efni. Setja Evrópumenntamálin
ofar í forgangsröðunina.

5. Skilgreina hlutverk skólamálaráðs gagnvart fagfélögum kennara og efna til funda með
formönnum þeirra um samstarf og samstarfsverkefni.
Stöðumat: Búið er að ákveða að hefja vinnu að því að skilgreina hlutverk skólamálaráðs
gagnvart fagfélögunum, safna upplýsingum um tengsl kennarasamtaka á hinum
Norðurlöndunum við fagfélög. Búið er að halda einn fund með formönnum félaganna og
þar var ýmislegt rætt og ákveðið um samstarf og samstarfsverkefni. Hvaða áherslur viljum
við hafa í þessu samstarfi og hvaða samstarfsverkefni næsta vetur?
Niðurstöður umræðna:

AMG/HJ: Mikilvægt að styrkja tengslin við faggreinafélögin og þá helst á þann
veg að þau skynji að þau eigi hauk í horni í Kennarahúsi. KÍ fyrir faggreinafélög.
Einnig er mikilvægt að við nýtum okkur faggreinasérþekkingu félaganna og
sækjum í hana.


AO/FÞ: Halda annan svona fund þar sem hugsanlega verði rætt frekara samstarf
milli fagfélaganna. Spyrja um áhuga fagfélaganna á að aðkomu KÍ að þeirra starfi.



AS/IÁ: Verða við þeim óskum sem komu fram á fundinum með
faggreinafélögunum og vinna að þeim næsta vetur.

Almennar umræður:
 Fundurinn með fagfélögum í vetur var góður, halda áfram á sömu braut og styrkja
tengslin. Það þarf kannski ekki meira en þetta. Hlutverk KÍ er að styðja
faggreinafélögin.

6. Greina/pistlaskrif um skóla- og menntamál og fréttaflutningur um skólastarf.
Stöðumat: Verkefnið er komið á hreyfingu og starfað að því með ýmsum hætti, s.s.
samfélagsmiðlafræðslu, endurskoðun á miðlun og miðlum KÍ, umfjöllun á ársfundum KÍ
2015 og 2016 og með því að setja starf að því að auka umræðu í skýrari farveg til að drífa
það áfram. Hvað viljum við gera til að auka umræðuna? Ættum við að setja niður
birtingaráætlun fyrir haustönn og vorönn um efni, skipta með okkur verkum við að skrifa
og að leita til fólks um greina/pistlaskrif, innkalla efni og koma í birtingu?
Niðurstöður umræðna:

AMG/HJ: Fá allt fólkið í skólamálaráði til að skrifa eina grein. Auglýsa eftir
kennurum til að skrifa. Biðja kennara skrifa drög t.d. á trúnaðarmannanámskeiði.
Að skólamálaráðið noti „Flippið“ sem fóður í greinar.
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AO/FÞ: Erfitt að fá fólk til að skrifa en samt hefur orðið heilmikil vakning á
vorönn. Halda áfram að hvetja kennara til að segja frá daglegum störfum sínum, á
það er hlustað og vekur jákvæða athygli.



AS/IÁ: Til er bloggarakerfi kennara út um allan heim, t.d. Connected Principals,
þar sem fólk segir frá starfinu sínu/ígrundun í starfi. Nota þetta sem fyrirmynd.
Búa til birtingaráætlun úr „Flip the system“ með yfirskriftinni „Tökum málin í
eigin hendur“ og vinna upp efni í 4 til 5 pistla um þemað„Teachers leadership“ úr
samantektunum og nota sem upptakt fyrir alþjóðadaginn 5. október og
skólamálaþingið.

Almennar umræður:

Halda áfram að hvetja fólk til að skrifa greinar/pistla. Leggja til að auglýst verði
að útgáfusvið KÍ geti aðstoðað við skrifin. Auglýsa eftir greinum, jafnvel að KÍ
greiði fyrir greinar. Vinna viðfangsefni upp úr „Flip the System“, velja 5-10
efnisþætti úr samantektunum, og biðja útgáfusvið að skrifa stutta pistla sem
upptakt fyrir skólamálaþingið 5. október.

2.

Kynningarstarf/miðlun

Vinna upp blöðung í samstarfi við útgáfusvið KÍ um helstu stefnumál KÍ í skóla- og
menntamálum 2014-2018, og gera aðgengilegan á miðlum KÍ og dreifa sem víðast eftir
þörfum.
Stöðumat: Við tókum saman stefnu um hvítbókarmál og um kennarastarfið,
kennaramenntun, starfsaðstæður og starfsþróun, birtum á heimasíðu og höfum notað
stefnuplöggin í hvítbókarvinnu, í samstarfsnefndum með háskólunum, í fagráðsvinnu og á
fundum með ríki og sveitarfélögum. Stefnuplöggin hafa komið að góðum notum. Viljum
við gera meira af því að búa til stefnuplögg? Um hvað og hvernig?
Niðurstöður umræðna:

AO/FÞ: Koma stefnumálunum sem víðast á framfæri. Við þurfum líka að hafa
talsmann. Við ætlum að vinna að þessu með Alþjóðadegi kennara og
skólamálaþinginu.
Greina/pistlaskrif og fréttaflutningur um skólastefnu KÍ og skólamálasamþykktir í miðla
KÍ, dagblöð og samfélagsmiðla í samstarfi við útgáfusvið KÍ, og leita til félagsfólks og
aðila utan KÍ um þátttöku.
Stöðumat: Sjá forgangsverkefni nr. 6.
Fundir með menntamálaráðherra og skólamálanefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga og
fleiri aðilum um stefnumál KÍ í skóla- og menntamálum til að hafa áhrif á stefnumótun og
ákvarðanir í skóla- og menntamálum.
Stöðumat: Haldnir voru fundi með ráðherra og og Sambandinu í upphafi starfstímabilsins
þar sem kynnt voru stefnumál þingsins í skólamálum og óskað eftir samstarfi um þau. Lítið
9

Skólamálaráð KÍ - 23. fundur 10. júní 2016

hefur komið út úr því. Farvegur fyrir stefnumálin hafa einkum verið í samstarfsnefndum
með háskólunum og í fagráðsvinnunni. Við eigum töluvert í land með það að komast í þá
stöðu að hafa áhrif á stefnumótun og ákvarðanir í skóla- og menntamálum og margt í
umhverfi og tíðaranda er okkur mótdrægt. Starf að því að auka umræðu um kennarastarfið
og skóla- og menntamál hjálpar okkur að vinna að þessu markmiði. Hvaða mál viljum við
setja á oddinn næsta vetur til að þoka okkur áfram í þessu starfi? Hvernig?

3.

Samstarf

Tengja saman málefnavinnu, funda- og ráðstefnuhald KÍ, skólamálanefnda og félaga KÍ í
,,viðburðadagatal” sem endurspeglar sameignlega vinnu innan KÍ að skóla- og
menntamálum.
Stöðumat: Markmiðið í starfsáætlun skólamálaráðs með forgangsverkefnum er að búa til
sameiginlegar áherslur í starfi skólamálaráðs (skólamálanefnda aðildarfélaga og
framkvæmdastjórnar skólamálaráðs), áætlanagerð, málefnavinnu og upplýsingamiðlun.
Hver er reynslan af þessu? Hvernig hefur gengið að starfa eftir sameiginlegum áherslum?
Hér er einnig nefnt að búið var til viðburðadagatal í tölvupóstkerfinu í K-húsi en reynslan
sýnir að það er lítið notað.
Niðurstöður umræðna:

AO/FÞ: Við vitum ekki nægjanlega mikið um viðfangsefni skólamálanefndanna.
Hvað þær eru að bardúsa? Geta skólamálanefndirnar skipst á fundargerðum?
Hafa frumkvæði að því að á stjórnarfundum KÍ sé reglubundið tekin fyrir ákveðin
málefnasvið í skólastefnu og skólamálasamþykktum KÍ, umræðu - og úrvinnsluefni.
Stöðumat: Formaður skólamálaráðs hefur borið inn á svo til alla stjórnarfundi KÍ frá
upphafi þessa starfstímabils málefnastarfið í framkvæmdastjórn til upplýsingar og umræðu.
Koma á samstarfi skólamálaráðs og nefnda/ráða KÍ, svo sem við siðaráð, jafnréttisnefnd,
vinnuumhverfisnefnd, fræðslunefnd, og funda reglubundið með formönnum þeirra um
samstarf og samstarfsverkefni.
Stöðumat: Við höfum átt samstarf við fræðslunefnd en ekki hinar nefndirnar. Hvað viljum
við gera hérna og hvernig?
Niðurstöður umræðna:

AS/IÁ: Velja hér vinnuumhverfisnefndina og óska eftir fundi með henni eftir
sumarleyfi til að ræða um hvað sé hægt að gera til að draga úr streitu í starfi.
Fylgjast með vinnu aðildarfélaga KÍ að nýju vinnumati, og funda með formönnum þeirra
eftir því sem vinnunni vindur fram.
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Stöðumat: Við höfum ekki fundað með formönnum félaga um vinnumatið en fylgst með
því og fulltrúar í framkvæmdastjórn hafa fjallað um það þegar svo ber undir. Viljum við
gera meira hér og þá hvað og hvernig?
Niðurstöður umræðna:

AS/IÁ: Halda áfram að hafa upplýsingagjöf um vinnumat á fundum
framkvæmdastjórnar eins og verið hefur.
Skilgreina hlutverk skólamálaráðs gagnvart fagfélögum kennara og efna til funda með
formönnum þeirra um samstarf og samstarfsverkefni.
Stöðumat: Sjá forgangsverkefni nr. 5.
Niðurstöður umræðna:

AO/FÞ: Mjög jákvætt að halda einn fund á ári, svipaðan þeim sem haldinn var í
vetur.
Fara yfir nefndir, stjórnir, ráð og sjóði sem fjalla um skóla- og menntamál og KÍ og
aðildarfélög tilnefnda fulltrúa í, hafa sjálf sett á laggirnar eða sem félögin og sambandið eru
hluti af vegna samstarfs við önnur samtök og fara yfir tengsl milli vinnunnar þar og starfa
fulltrúanna við skólamálastarf á vegum skólamálanefnda og skólamálaráðs.
Stöðumat: Við höfum ekki unnið að þessu en þó hafa fulltrúar í framkvæmdastjórn sem
starfa einnig í ýmsum nefndum gert grein fyrir málum þegar svo ber undir. Hvað viljum við
gera hér og hvernig? Myndum við t.d. fara þá leið að velja tilteknar nefndir og óska eftir að
fulltrúar KÍ í þeim kæmu á fund til okkar næsta vetur til að fjalla um starfið? Velja t.d.
matsnefnd, undanþágunefndir o.fl. nefndir?

4.

Menntalög og aðalnámskrár

Kortleggja stöðuna á innleiðingu menntalaga og aðalnámskráa, og nota til að þrýsta á að til
verði markviss stefna um innleiðinguna, í samræmi við stefnu KÍ þar um.
Stöðumat: Unnið var að þessu og gefin út greinargerð um stöðumat í júlí 2015 sem hefur
komið að góðum notum í margvíslegri málefnavinnu síðan þá. Viljum við vinna að frekara
stöðumati á innleiðingunni, og ef svo er, um hvað og hvernig?
Niðurstöður umræðna:

AMG/HJ: Uppfæra stöðumat á menntalögum og aðalnámskrá og kalla eftir
fundum með sérfræðingum hjá Menntamálastofnun.


AO/FÞ: Bíða eftir að innleiðingin komist á meira skrið.

Beita sér fyrir að frumvarp til laga um tónlistarskóla verði lagt fram á alþingi og fái
afgreiðslu sem fyrst svo að til verði heilsteypt löggjöf um tónlistarskólastigið eins og önnur
skólastig.
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Stöðumat: Frumvarpið er læst inni í ráðuneytinu vegna stöðu tónlistarskólanna í landinu og
pólitískra ákvarðanna ráðherra og Borgarinnar um þá. Formaður skólamálaráðs hefur fylgst
náið með framgangi þessara mála með samræðum við FT.
Niðurstöður umræðna:

AMG/HJ: KÍ álykti um tónlistarskólann og reyna að afla fóðurs í grein um stöðu
mála á Norðurlöndum.
Afla upplýsinga um stofnun nýrrar stjórnsýslu- og þjónustustofnunar menntamála í málum
sem snúa beint að starfsemi skóla og störfum félagsmanna KÍ í skólakerfinu, mynda sér
skoðun á henni, setja hana fram og miðla.
Stöðumat: Unnið hefur verið að þessu með umsögnum um frumvarpsdrög og frumvarp um
lög um Menntamálastofnun og um reglugerð um stofnun og starfrækslu fagráða
stofnunarinnar. Sent var bréf til ráðherra og forstjóra Menntamálastofnunar í byrjun þessa
árs þar átalin var töf á því að koma á fót regluverkinu um stofnunina sem lög um hana mæla
fyrir um. Við höfum einnig miðlað skoðunum okkar um stofnunina. Á næstu dögum tekur
ráðgjafanefndin til starfa sem kveðið er á um í lögum um stofnunina og er formaður
skólamálaráðs fulltrúi KÍ í nefndinni. Hvað myndum við vilja gera hér og hvernig? Hvaða
afstöðu viljum við hafa um starf ráðgjafanefndarinnar? Ýmislegt bendir einnig til að í
væntanlegri reglugerð um fagráð Menntamálastofnunar muni ekki verða tekið tillit til
umsagnar KÍ um reglugerðardrögin svo sem gagnrýni á þau áform að auglýsa opinberlega
eftir umsóknum um setu í fagráðum og um óljóst umboð og stöðu fagráðanna. Hvaða
afstöðu viljum við hafa til fagráðanna?
Niðurstöður umræðna:

AMG/HJ: Mikilvægt að vinna að því að ráðgjafanefndin verði stefnumótandi.
Teljum vænlegra fyrir okkur að komast inn í málin með því að vinna með að
stofnun fagráðanna.
Taka saman stefnu og málflutning KÍ um helstu menntapólitísku viðfangsefnin í hvítbók
menntamálaráðherra til að undirbúa þátttöku KÍ og félaga í þeirri vinnu og samræma
áherslur. Hafa yfirsýn yfir vinnu að hvítbók, ræða einstök mál sem og afrakstur málsins í
heild og vera stjórn KÍ til ráðuneytis um málið.
Stöðumat: Unnið hefur verið að þessu, tekin var saman stefna KÍ um forgangsröðun í
menntamálum og stefna um kennarastarfið, kennaramenntun, starfsaðstæður og starfsþróun
og hvorutveggja notað í hvítbókarvinnunni, umræðuhefti um hvítbókarmál gefin út og
leitað eftir fundum með fulltrúum í Menntamálastofnun til að afla upplýsinga um stöðu
mála og framkvæmd.
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5.

Menntun og starfsþjálfun

Endurvekja samstarfsnefnd KÍ og MVÍS/HÍ um málefni kennaramenntunar og um fagleg
málefni sem tengjast störfum félagsmanna KÍ í skólum, móta stefnu um starf nefndarinnar í
samræmi við stefnu KÍ og vinna að framkvæmd hennar.
Stöðumat: Þetta var gert og samstarfsnefndin endurvakin haustið 2014, sjá einnig
forgangsverkefni nr. 3.
Niðurstöður umræðna:

AO/FÞ: Málin eru í góðum farvegi.
Koma á samskiptum við félagsvísindasvið HÍ um málefni menntunar náms- og
starfsráðgjafa og um fagleg málefni sem tengjast störfum þeirra í skólum.
Stöðumat: Að þessu hefur ekki verið unnið. Mikið þrátefli hefur lengi verið á milli KÍ og
sviðsins í þessum málum og enginn árangur náðst í viðleitni KÍ að ná samningum við sviðið
um kjör náms- og starfsráðgjafa sem leiðsegja nemum. Viljum við taka þetta mál upp, og ef
svo er, hvernig?
Koma á samskiptum við aðra háskóla um skipulag menntunar félagsmanna KÍ, innihald og
starfsþjálfun, rannsóknir og þróun starfsemi, og mál sem tengjast störfum félagsmanna KÍ í
skólum.
Stöðumat: Þetta var gert, stofnaðar samstarfsnefndir með HA og LHÍ, sjá einnig
forgangsverkefni nr. 3.
Kynna sér og fjalla um gæðamat og gæðamatskerfi í kennaramenntun og starfsþjálfun.
Stöðumat: Við höfum einkanlega fylgst með þessu á vettvangi samstarfsnefndar okkar með
MVÍS/HÍ en ekki lagt okkur markvisst eftir því að kynna okkur og fjalla um gæðamat og
gæðamatskerfi í kennaramenntun og starfsþjálfun, sjá einnig forgangsverkefni nr. 3. Hvað
viljum við gera hérna og hvernig?
Ræða við menntamálaráðherra og háskóla um að beita sér fyrir því að starfsþjálfun
kennaranema og nema í náms- og starfsráðgjöf verði veigamikill og lögbundinn hluti
menntunar þeirra og um auknar fjárveitingar til starfsþjálfunar. Einnig að skipulögð
leiðsögn við nýja félagsmenn í starfi verði formlegur hluti af heildarskipulagi menntunar
þeirra.
Stöðumat: Þetta hefur verið rætt við ráðherra og einnig í bréfum sem honum hafa verið
send um skólamálastefnu KÍ og þessu komið að í umsögnum um ýmis mál til ráðuneytisins.
Við komum þessum áherslum inn í stefnu og tillögur fagráðsins og höfum rætt þessi mál í
samstarfsnefndum með háskólunum. Hvað myndum við vilja gera hér og hvernig?
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Ræða við menntamálaráðherra um að beita sér fyrir því að setja heildstæða náms- og
starfsráðgjafaáætlun fyrir skóla þar sem tilgreindur er tiltekinn lágmarksfjöldi nemenda að
baki hverju stöðugildi í náms- og starfsráðgjöf.
Stöðumat: Við höfum ekki tekið þetta upp við ráðherra en lögðum mikla áherslu á þessi
mál í umsögnum í hvítbókarvinnunni. Ljóst er að ágætar tillögur í aðgerðaáætlun um
námstíma um eflingu náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum og framhaldsskólum fyrir
nemendur hafa verið lagðar til hliðar og einnig tillögugerð sérstaks verkefnahóps um námsog starfsráðgjöf um eflingu náms- og starfsráðgjafar sem var hluti af hvítbókarvinnunni.
Fyrir skömmu birti stjórn Félags náms- og starfsráðgjafa ágæta ályktun þar sem gagnrýnt
var aðgerðaleysi menntamálaráðuneytis í málefnum náms- og starfsráðgjafar. Hvað
myndum við vilja gera hér og hvernig?

6.

Starfsþróun

Þátttaka í starfi fagráðs um starfsþróun kennara og skólastjórnenda og vinna þau verk sem
falla til vegna þess.
Stöðumat: Að þessu hefur verið unnið og virk þátttaka KÍ fólks í starfi fagráðsins.
Móta stefnu um verkefni fagráðsins og samþætta við stefnu KÍ um bætta möguleika og
tækifæri félagsmanna til starfsþróunar.
Stöðumat: Að þessu var unnið, mótuð stefna á grundvelli stefnu KÍ og hún lögð inn í
fagráðsvinnuna.
Halda fundi með starfsmanni fagráðs eftir þörfum.
Stöðumat: Við óskuðum ekki eftir sérstökum fundum með starfsmanni, formaður
skólamálaráðs átti þó margvísleg samskipti við starfsmann utan funda í fagráðinu.
Kynna fagráðið fyrir félagsmönnum og fagfélögum kennara.
Stöðumat: Við ákváðum að fara frekar með löndum í því að kynna fagráðið þar til ljóst
væri hvað kæmi út úr starfinu, en höfum þó kynnt það sem nauðsyn var á að kynna. Við
ákváðum einnig að bíða með að kynna skýrslu fagráðsins þar til ljóst væri að það myndi
starfa áfram. Sjá um þetta í forgangsverkefni nr. 2.
Halda fundi með Námsmatsstofnun um niðurstöður rannsókna á starfsþróun félagsmanna
(TALIS) og um nýtingu þeirra í skólastarfi og stefnumótun.
Stöðumat: Fundir voru haldnir með Námsmatsstofnun í kjölfar TALIS rannsóknarinnar
sem kom út síðsumars 2014. Við unnum upp úr TALIS niðurstöðunum og lögðum inn í
fagráðsvinnuna og stofnaður var einn starfshópur á vegum fagráðs um TALIS rannsóknina
sem lagði tillögur inn í lokaskýrslu fagráðsins. Á hinn bóginn er þörf á því að fylgja
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niðurstöðum TALIS eftir gagnvart ráðuneyti og Sambandinu og að kynna TALIS út á við
og gagnvart félagsfólki. Hvað myndum við vilja gera hér og hvernig?
Niðurstöður umræðna:

AO/FÞ: Halda áfram samstarfi við Menntamálastofnun og vera með
upplýsingafundi.

7.

Evrópumenntamál

Samstarf um menntamál innan NLS svo sem um störf kennara, námsmat og innra mat og
gæðamál.
Stöðumat: Reglubundið samstarf fer fram á þessum vettvangi og við miðlum upplýsingum
um starfið inn á við í okkar stjórnum, nefndum og ráðum.
Fylgjast með því helsta á vettvangi EI, ESB, ETUCE, OECD um skóla- og menntamál.
Stöðumat: Við fylgjumst eftir föngum með þessu og þá einkanlega með því að hafa
fingurinn á skýrslum og á öðru efni sem kemur út.
Þátttaka eftir föngum í erlendum könnunum og úttektum og verkefnum sem þarf að fylgjast
með svo sem PISA og TALIS.
Stöðumat: Við höfum lítið gert af því að taka þátt í erlendum könnunum, úttektum og
verkefnum því fáar beiðnir berast um slíkt en við fylgjumst vel með PISA og TALIS.
Efla úrvinnslu efnis úr erlendu samstarfi og vinna að því að fréttir og greinargerðir verði
birtar t.d. á heimasíðu KÍ eftir fundi í stjórn og skólastigadeildum NLS.
Stöðumat: Útbúinn var rammi fyrir skýrslur um fundi í erlendu samstarfi sem við tökum
þátt í til að efla úrvinnslu efnis, nýta, miðla og birta. Reynslan er að koma þarf þessu í
skýrari farveg. Hvað myndum við vilja gera hérna og hvernig? Sjá einnig forgangsverkefni
nr. 4.
Niðurstöður umræðna:

AMG/HJ: Fá aðkeypta vinnu í þetta og halda sjálf áfram á sömu braut. Fá
útgáfusviðið í lið með okkur, leggja áherslu á miðlun um Evrópumenntamálin.
Leita leiða til að birta og miðla efni úr erlendu samstarfi og matbúa eftir föngum m.a.
skipuleggja efni á heimasíðu KÍ og aðgengi að því.
Stöðumat: Sjá rammann hér fyrir ofan og forgangsverkefni nr. 4.
Óska eftir og skipuleggja fundi með starfsmönnum í menntamálaráðuneyti um störf þeirra á
Evrópumenntamálavettvangi.
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Stöðumat: Við héldum þennan fund í mars á þessu ári og ráðuneytið meðmælt því að svona
fundur verði haldinn árlega og rætt um að eiga samræður um framhaldið. Við þurfum að
vinna efnisþræði úr þessum fundi og fylgja honum eftir gagnvart ráðuneytinu um
framhaldið. Hvað og hvernig?
Niðurstöður umræðna:

AMG/HJ: Sammála um að fundur sem þessi skipti miklu máli.

8.

Önnur verkefni

Fræðslufundir skólamálaráðs á haustönn 2016 og á vorönn 2017.
Hvaða fundi höldum við á haustönn 2016 og á vorönn 2017 með hliðsjón af starfinu? Gera
þarf fundaáætlun og raða niður fundum eins og hægt er.
Niðurstöður umræðna:

AMG/HJ: Fylgja viðfangsefni skólamálaþingsins eftir með fræðslufundum í
skólamálaráði og í annarri fræðslu á vegum KÍ, svo sem forystufræðslu.
AO/FÞ: Fræðslufundir:

Fundur/fundir með list- og verkgreinakennurum.

Fundur með fagfélögum.

Fundir með Menntamálastofnun.

Niðurstöður skýrslu um menntun án aðgreiningar.

Fundur með skólamálaráði (hafa hann opinn) um KÍ þing 2018.
AS/IÁ: Fræðslufundur skólamálaráðs/málþing í febrúar 2017 með Barnaheill, Heimili og
skóla, umboðsmanni barna og fleiri aðilum um stöðu íslenskra barna og jöfnuð til
menntunar og stöðu barna í hópi flóttamanna hér á landi.
Almennar umræður:

Fræðslufundir í haust og vor, halda áfram í sama fasa og fylgja skólamálaþinginu
eftir með starfi að því að efla kennara, nota samfélagsmiðla og leggja áherslu á
meginverkefni vetrarins.

Skýrsla um fátækt íslenskra barna
Skýrslunni var vísað til framkvæmdastjórnar til umfjöllunar og tillagna um vinnu með hana.
Fundur okkar með skýrsluhöfundum misfórst. Hvað viljum við gera hérna og hvernig?
Niðurstöður umræðna:

AMG/HJ: Teljum að þetta sé kjörið verkefni til að vinna að og nýta um leið í
þágu kennarastéttarinnar. Hvað getur KÍ gert? Mikilvægt að fá fund með
skýrsluhöfundum.
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AS/IÁ: Búa til málþing í febrúar 2017 með Barnaheill, Heimili og skóla,
umboðsmanni barna og fleiri aðilum um stöðu íslenskra barna og jöfnuð til
menntunar og stöðu barna í hópi flóttamanna hér á landi.

Almennar umræður:

Fátækt íslenskra barna og flóttamannabörn. Stungið upp á málþingi með
Barnaheillum og Heimili og skóla um stöðu barna á Íslandi og jöfnuð til náms.
Tækifæri fyrir KÍ til að láta að sér kveða. Halda fræðslufundi, hvert er hlutverk
kennara í því að uppræta fátækt barna, hvaða skyldur hafa kennarar?

Úttekt á menntun án aðgreiningar
Í gangi er vefkönnun í leikskólum, grunnskólum og framhaldsskólum sem lýkur 24. júní nk.
Ráðuneytið og Evrópumiðstöðin ráðgera að halda seminar hér á landi í október í haust um
menntun án aðgreiningar og úttektina og þess má vænta að þar verði fyrstu niðurstöður
kynntar en lokaskýrsla úttektarinnar er væntanleg í lok þessa árs.
Niðurstöður umræðna:

AMG/HJ: Taka þátt í kynningu á niðurstöðum.

AS/IÁ: Kynna þetta.
Almennar umræður:

Vinna áfram með þetta.

Einkavæðing/viðskiptavæðing menntunar
KÍ tók saman skýrslu um þessi mál hér á landi og lagði fram á ráðstefnu NLS í mars 2016
um þetta viðfangsefni en ráðstefnan byggðist á stefnu EI. Þar komu fram gagnlegar
upplýsingar um stöðuna í þessum málum á hinum Norðurlöndunum og ákveðnir
áhersluþættir sem gagnlegt væri að nota í frekari skoðun á þessum málum hér á landi. Hvað
myndum við vilja gera hér og hvernig?
Niðurstöður umræðna:

AS/IÁ: Vinna upp þræði úr ráðstefnuefninu og tillögur um áframhaldandi vinnu
að þessu málefni.
Almennar umræður:

Vinna upp efnisþræði úr NLS ráðstefnunni sem haldin var í mars.

Börn í hópi flóttamanna/hælisleitenda
Aðalheiður og Ingibjörg Kristleifsdóttir hafa unnið að ýmis konar upplýsingasöfnun að
undanförnu um stöðu barna og ungmenna í hópi flóttamanna hér á landi og stefna að því að
leggja fram það efni í framkvæmdastjórn á fyrsta fundi eftir sumarleyfi og tillögur um
hvernig KÍ geti látið til sín taka á þessu sviði.
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Niðurstöður umræðna:

AS/IÁ: Búa til málþing í febrúar 2017 með Barnaheill, Heimili og skóla,
umboðsmanni barna og fleiri aðilum um stöðu íslenskra barna og jöfnuð til
menntunar og stöðu barna í hópi flóttamanna hér á landi.
Almennar umræður:
 Fátækt íslenskra barna og flóttamannabörn. Stungið upp á málþingi með
Barnaheillum og Heimili og skóla um stöðu barna á Íslandi og jöfnuð til náms.
Tækifæri fyrir KÍ til að láta að sér kveða. Halda fræðslufundi, hvert er hlutverk
kennara í því að uppræta fátækt barna, hvaða skyldur hafa kennarar?

List- og verkgreinar
Verkefnalisti framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ og stýrihóps list- og verkgreina um
starf að framkvæmd samþykktar þings KÍ um list- og verkgreinar 31. maí 2016.
Niðurstöður umræðna:

AS/IÁ: Þetta er í farvegi og vinna samkvæmt þessu næsta vetur.
Almennar umræður:

Þetta er í ákveðnum farvegi.

Ráðstefna um kennaramenntun í Noregi 10.-13. maí 2016 sem fulltrúar úr
framkvæmdastjórn sóttu
Verið er að taka saman skýrslu um ráðstefnuna og verður henni miðlað fljótlega til
framkvæmdastjórnar og er skýrslan hugsuð sem fóður í starf að málefnum
kennaramenntunar og kennarastarfsins. Á fyrsta fundi eftir sumarleyfi þarf að setja niður
hugmyndir um hvað við viljum gera með efnið og hvernig.
Niðurstöður umræðna:

Kanna hvort útgáfusviðið getur unnið upp úr skýrslunni um ráðstefnuna þegar hún
verður tilbúin sem og innleggi Jóns Torfa á ráðstefnunni sem var afar gott.

Undirbúningur fyrir þing KÍ apríl 2018
Hvaða mál þurfum við og viljum undirbúa til að leggja fram á þinginu? Hvað þurfum við
að vera búin að gera áður en undirbúningur hefst? Hvenær hefjumst við handa við
undirbúninginn? Hvernig viljum við haga undirbúningi og hvaða fóður myndum við vilja
safna saman til að nota í stefnumótunarvinnu?
Niðurstöður umræðna:

Þing KÍ 2018: skólamálaþing um kennara og eflingu þeirra. Þingið þarf að taka
þetta efni til umfjöllunar sem og svara þessu og því sem skólamálaráðið hefur
verið að gera. „Máttur, miðlun og megin kennarastéttarinnar“. Áhersla á skólamál.
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