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Fundargerð framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ
24. fundur mánudaginn 29. ágúst 2016 kl. 13:30-17:00
Haldinn í Vestra, Kennarahúsi
Mættar: Aðalheiður Steingrímsdóttir (KÍ), Alma Oddgeirsdóttir (FS), Anna María Gunnarsdóttir
(FF), Fjóla Þorvaldsdóttir (FL), Guðbjörg Ragnarsdóttir (FG), Ingibjörg Kristleifsdóttir (FSL) og
Ingileif Ástvaldsdóttir (SÍ).
Ingunn Ósk Sturludóttir (FT) boðaði forföll.
DAGSKRÁ
1.
Fundargerð 23. fundar framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ 10. júní 2016.
2.
Alþjóðadagur kennara 5. október 2016 og Skólamálaþing KÍ.
3.
Starf skólamálaráðs 2016-2017.
4.
Alþingiskosningar haust 2016.
5.
Önnur mál.

1.

FUNDARGERÐ 23. FUNDAR FRAMKVÆMDASTJÓRNAR
SKÓLAMÁLARÁÐS KÍ 10. JÚNÍ 2016

Fundargerðin var samþykkt með smávægilegum breytingum. Aðalheiður greindi frá því að
Ingunn Ósk Sturludóttir fulltrúi FT í framkvæmdastjórninni hefði ákveðið að draga sig í hlé í
framkvæmdastjórninni og að FT muni tilnefna annan fulltrúa í hennar stað.

2.

ALÞJÓÐADAGUR KENNARA 5. OKT 2016 OG SKÓLAMÁLAÞING KÍ

Farið var yfir vinnuskjal um Alþjóðadag kennara 5. október 2016 og Skólamálaþing KÍ.
Samkvæmt tilkynningu frá EI er heiti Alþjóðadagsins 2016 „Valuing Teachers, Improving their
Status“ sem búið er að þýða „Metum kennara að verðleikum - styrkjum stöðu þeirra“. Aðalheiður
lagði til að yfirskrift Skólamálaþingsins verði „Fagleg forysta kennara í menntamálum“ þar sem
fagleg forysta kennara í menntamálum væri lykilatriði í því að styrkja stöðu stéttarinnar í
samfélaginu. Tillagan var samþykkt.
Um 150 manns hafa skráð sig á þingið, þar af nokkrir boðsgestir, en boðsbréf voru send út í júní.
Dagskrá þingsins er svo til fullmótuð en enn vantar fulltrúa framhaldsskólakennara til að taka þátt
í panelumræðum. Umræður fóru fram um það og var ákveðið að Hjördís Þorgeirsdóttir væri
fulltrúi framhaldsskólans í panelnum.
Aðalheiður mun taka saman yfirlit um stöðu menntamála á Íslandi til að auðvelda Frost að átt sig
á aðstæðum hér, sem og að biðja hann um punkta um fyrirlesturinn fyrir þingið. Velt var upp
hvort útbúa ætti efni til að afhenda þinggestum, t.d. spurningar til íhugunar. Ákveðið var að útbúa
póstkort með íhugunarefnum og að nota myndina sem er á veggspjaldi EI um Alþjóðadaginn.
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Rætt var um að mikilvægt væri að fulltrúar í framkvæmdastjórn veki athygli á skólamálaþinginu í
sínum skólamálanefndum og hvetji fólk til að sækja það, því þingið er annar af tveimur
fræðslufundum í skólamálaráðinu á þessum vetri.
Farið var yfir aðra viðburði í tengslum við Alþjóðadag kennara. Útbúin verða stutt myndbönd
með viðtölum við formenn KÍ og aðildarfélaga um uppáhaldskennarann þeirra, hvers vegna góðir
kennarar væru mikilvægir fyrir samfélagið og með hvatningarorðum til kennara. Forystufólk KÍ
og aðildarfélaga mun heimsækja skóla að morgni dagsins og færa kennurum morgunmeðlæti og
flytja þeim hvatningarorð. Skólar verða hvattir til að vera með viðburði og til að tryggja það
verður haft samband við skóla í þeim tilgangi. Boðið verður upp á léttan morgunverð í
Kennarahúsinu í tilefni dagsins og verðlaunaafhending í smásagnasamkeppni nemenda verður í
húsinu kl. 11:00. Félag kvenna í fræðslustörfum; Delta, Kappa, Gamma, Akureyrardeild mun
halda fund sama dag á Akureyri um leiðsögn við nýliða í kennslu. Rætt var um að hvetja skóla til
að flagga í tilefni dagsins.
Á fundi framkvæmdastjórnar 10. júní 2016 var ákveðið að búa til birtingaráætlun úr „Flip the
system“ og vinna upp efni í pistla/greinar um þemað „Teachers Leadership“ út frá samantektunum úr greinasafninu og að nota sem upptakt fyrir Alþjóðadaginn og Skólamálaþingið og til
að fylgja þinginu eftir. Aðalheiður lagði til að greinaskrifin byggist á markmiðum þingsins og að
fulltrúar í framkvæmdastjórn skipti með sér verkum við að skrifa greinar og birti fram að þinginu
samkvæmt áætlun. Rætt var um hvaða efnisþætti ætti að taka til umfjöllunar, verkaskiptingu í
framkvæmdastjórn við að skrifa greinar og hvenær stefnt væri að birtingu greina. Þetta var
ákveðið:






Miðvikudagur 7. september, Fjóla og Guðbjörg, efni 1 (þræðir úr fyrsta hluta).
Miðvikudagur 14. september, Anna María, efni 2 (kafli 6).
Miðvikudagur 21. september, Alma, efni 3 (kafli 7).
Miðvikudagur 28. september, Ingibjörg, efni 6 (kafli 10).
Miðvikudagur 5. október, Aðalheiður, efni 4 og 5 (kaflar 7 og 8).

Rætt var um að lengdin á greinunum væri 300-400 orð. Fulltrúar í framkvæmdastjórn munu
senda sín á milli og hjálpast að.

3.

STARF SKÓLAMÁLARÁÐS 2016-2017

Farið var yfir vinnuskjal um forgangsverkefni í starfi skólamálaráðs 2016-2017 sem byggjast á
úrvinnslu úr umræðum framkvæmdastjórnar um stöðumat á starfinu 10. júní 2016. Áfram verða
sömu forgangsverkefni en áherslan og orðalagið er annað. Forgangsverkefnin eru þessi:
1.

Fylgjast með framkvæmd stjórnvalda á málefnum hvítbókar, efla umræðu í skólunum
um hvítbók og framkvæmdina og miðla sjónarmiðum KÍ með áherslu á faglegt
sjálfstæði kennara og skóla.

2.

Beita sér fyrir að starf samstarfsráðs um starfsþróun kennara og skólastjórnenda verði
til að efla tækifæri og aðstæður kennarastéttarinnar til starfsþróunar í samræmi við þá
stefnumótun sem búið er að leggja.
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3.

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

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.

Framkvæmdastjórn var ánægð með þessa úrvinnslu og forgangsverkefni. Rætt var um hvern lið
fyrir sig.

Forgangsverkefni 1
Ekki hefur gengið nægilega vel að vekja athygli félagsmanna á umræðuhefti KÍ um hvítbók, og
að fá fólk til að skrifa greinar. Greinilega þarf að taka upp aðrar aðferðir. Eftirfarandi var
ákveðið:


Halda áfram að senda út efnisþætti samkvæmt birtingaráætlun á haustönn 2016.



Gefa umræðuheftið út sem prentaðan bækling og senda eintök í skólana.



Láta útbúa rafræn póstkort til að vekja athygli á heftinu með grípandi
spurningum/íhugunarefnum.



Vekja athygli á umræðuheftinu á menntaspjallinu og að 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 að koma því í birtingu.



Skólamálanefndir skipti efninu með sér og finni leiðir til að koma því á framfæri.
Hver fulltrúi í skólamálaráði veki athygli á útsendingum og deili efninu.



Kanna hvort hægt sé að kynna heftið á fundum aðildarfélaga KÍ, haustþingum
svæðafélaga, haustþingum skóla.

Forgangsverkefni 2
Búið er að tilnefna fulltrúa í samstarfsráð og munu skipunarbréf berast fljótlega. Kynna þarf og
undirbúa starf samstarfsráðs.


Ákveðið var að nota næsta fund framkvæmdastjórnar til að undirbúa starfið.

Forgangsverkefni 3
Lögð var fram skýrsla KÍ um 14. norrænu ráðstefnuna um kennaramenntun sem haldin var í
Þrándheimi, Noregi dagana 10.-13. maí 2016 en hana sóttu fimm fulltrúar úr framkvæmdastjórn
skólamálaráðs KÍ. Rætt var um hvort og hvar ætti að birta skýrsluna og hvernig hægt væri að nota
efni hennar en þar er að finna gott fóður í starf að málefnum kennaramenntunar og
kennarastarfsins.


Ákveðið var að gera stutta samantekt úr skýrslunni og birta á heimasíðu KÍ auk þess
að búa til frétt um ferðina og hafa þar með slóð að skýrslunni.
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Meginniðurstaða ráðstefnunnar var sú að kennaramenntun þurfti að vera hluti af samfélaginu en
ekki að vera í lokuðum heimi. Áhersla var lögð á raunhæf verkefni í menntuninni og að
menntunin væri hjartað í menntakerfinu. Ýmsar spurningar vöknuðu umræðum um ráðstefnuna
svo sem um það hvernig nýútskrifaðir kennarar væru í stakk búnir til að átta sig á menntapólitík
stjórnvalda, á lagarammanum um skólastarfið og viðhorf þeirra til menntunar- og þroskahlutverks
kennara.


Mikilvægt væri að koma upplýsingum úr skýrslunni á framfæri sem víðast svo sem í
samstarfsráðinu og í samstarfi við háskólana. Bent var á að hægt væri að hafa ýmsa
efnisþætti hennar til hliðsjónar við greinaskrifin sem rætt var um í lið 2 á fundinum.
Skýrslan væri efnismikil og brýnt að koma efni hennar á framfæri sem víðast.

Forgangsverkefni 4
Þetta forgangsverkefni hefur lengi verið á dagskrá en lítið miðað. Taka þarf meðvitaða ákvörðun
um að koma Evrópumálum meira að í starfinu.
Aðalheiður greindi frá að hún myndi funda einu sinni í mánuði í vetur með Ásgerði
Kjartansdóttur sérfræðingi í menntamálaráðuneytinu sem hefur yfirumsjón með erlendum
samskiptum á skrifstofu menntamála og að annar fundur yrði með skólamálaráði KÍ og
ráðuneytinu á vorönn um erlent menntamálasamstarf.
Ingileif greindi frá ESA ráðstefnu í Maastricht í Hollandi sem stór hópur skólastjórnenda í leikog grunnskólum sótti. Mikilvægt væri að koma upplýsingum/samantektum um ráðstefnur á
framfæri svo sem í Skólavörðu og Eplinu, og því sem fer fram á vettvangi NLS í miðlum KÍ.
Eftirfarandi var ákveðið:


Að kaupa vinnu af sérfræðingi úti í bæ um að vinna upp úr erlendum skýrslum um
menntamál og rannsóknir til að miðla sem víðast.



Að halda Evrópuviku í mars 2017 og að byrja á Norðurlöndunum. Vinna upp efni til
að nota og að bera til dæmis saman kostnað við skólagöngu á Norðurlöndunum,
framboð á námsefni og kostnað, uppbyggingu námskráa og kennaramenntun. Búa til
fréttir og skrifa greinar og koma á framfæri í fjölmiðlum. Grípa umræðuna sem er í
gangi eins og núna um gjaldfrjálsan skóla.

Forgangsverkefni 5
Fundurinn með fagfélögunum sl. vor var vel heppnaður. Eftirfarandi var ákveðið:



Að halda áfram að funda með fagfélögunum einu sinni á skólaári.
Að bjóða formönnum fagfélaganna á fræðslufundi skólamálaráðs.

Ráðuneytið hefur ákveðið að fella niður styrki til fagfélaganna sem felur í sér alvarlega stöðu
fyrir þau. Á fundinum með fagfélögunum sl. vor var ákveðið að semja ályktun um þessa stöðu og
tóku nokkrir formenn að sér að semja hana á grundvelli umræðna um málin á fundinum en það
komst því miður ekki í verk. Það er mat framkvæmdastjórnar að það sé mikilvægt að fagfélögin
sendi frá sér slíka ályktun og að framkvæmdastjórn muni styðja við starf félaganna eftir fremsta
megni. KÍ þurfi mjög á félögunum að halda varðandi málefni endurmenntunar kennara og faglegs
starfs.
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Ákveðið var að vekja máls á styrkjaleysi fagfélaganna á fundi með nýjum
menntamálaráðherra.

Ingileif nefndi í þessu samhengi mikilvægi þess að KÍ efli tengsl við nýútskrifaða kennara.


Ákveðið var að senda nýútskrifuðum kennurum hamingjuóskir frá KÍ og óskir um
velfarnað í starfi.

Forgangsverkefni 6
Eftirfarandi var ákveðið:


Að setja kraft í að finna fólk til að skrifa greinar og að greiða fyrir greinaskrif og var
lagt til að greiddar væru10 þúsund kr. fyrir grein.



Að fulltrúar í framkvæmdastjórn taki þetta upp í sínum skólamálanefndum og setji
niður tillögur um fólk til að leita til með greinaskrif.



Aðalheiður mun taka tillögur um greiðslur upp á næsta stjórnarfundi KÍ.

Undir þessum lið var einnig fjallað um neðangreinda þætti í starfsáætlun
framkvæmdastjórnar.

Kynningarstarf/miðlun
Rætt var um hvort framkvæmdastjórn ætti að gera meira af því að að búa til stefnuplögg og þá um
hvað og hvernig. Gott væri að hafa stefnuplögg til staðar til dæmis þegar leitað væri álits á
ákveðnum málefnum um skólastarfið svo sem hvítbókin. Eftirfarandi var ákveðið:


Að vinna upp stefnuplögg um kennaramenntun, starfsþróun, nýliðun, og að
endurskoða stefnu um forgangsverkefni í skólamálum sem samin var í tengslum við
útkomu hvítbókar.

Samstarf
Rætt var um reynsluna af því að hafa tiltekin forgangsverkefni í starfinu og starf skólamálanefnda
í því samhengi.


Aðalheiður minnti á ósk sína um að koma á fundi skólamálanefnda til að ræða um
vetrarstarfið í skólamálaráðinu.



Ákveðið var að óska eftir fundi með vinnuumhverfisnefnd til að ræða um leiðir til að
draga úr streitu í starfi, sem og að óska eftir fundum með fulltrúum KÍ í matsnefnd og
undanþágunefndum.

Menntalög og aðalnámskrár
Eftirfarandi var ákveðið:


Að óska eftir reglubundnum fundum með fulltrúum Menntamálastofnunar um
innleiðingu aðalnámskráa og hvítbókar.



Að uppfæra stöðumatið á innleiðingunni og að hafa nemandann í brennidepli og
stoðkerfi skólanna við nemendur, og að stefna að því að gefa stöðumatið út um næstu
áramót.
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Menntun og starfsþjálfun
Rætt var um að ekki hafi verið komið á samskiptum við félagsvísindasvið HÍ um málefni
menntunar náms- og starfsráðgjafa og um fagleg málefni sem tengjast störfum þeirra í skólum
samkvæmt starfsáætlun skólamálaráðs. Rætt var um hvort taka ætti þetta mál upp, og ef svo er,
hvernig. Rifjað var upp að meðvituð ákvörðun var tekin um það að ræða ekki greiðslumálin fyrir
leiðsögn með kennaranemum og nemum í náms- og starfsráðgjöf á vettvangi samstarfs KÍ með
háskólum því þau verða ekki leyst í þessum samstarfsnefndum.


Niðurstaða umræðna var að vekja athygli á þessum málum þegar nýr
menntamálaráðherra tekur til starfa að loknum kosningum, og á nýliðun í starfi.

Fræðslufundir skólamálaráðs haust 2016 og vor 2017
Framkvæmdastjórn fór yfir og ákvað hvaða fræðslufundi verði haldnir á skólaárinu í
skólamálaráði með hliðsjón af starfinu framundan. Eftirfarandi var ákveðið:


Fræðslufundur skólamálaráðs á haustönn: Skólamálaþing 5. október 2016.



Fræðslufundur skólamálaráðs á vorönn 2017: Málþing 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.

Málefni barna í hópi flóttamanna
Í tengslum við málþingið á vorönn 2017 var rætt um minnisblað KÍ um stöðu barna og ungmenna
í hópi flóttamanna á Íslandi. Tildrög þess er eftirfarandi samþykkt stjórnar KÍ sem kynnt var í
framkvæmdastjórn 11. desember 2015; „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
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.“
Aðalheiður Steingrímsdóttir og Ingibjörg Kristleifsdóttir tóku minnisblaðið saman en þar kemur
fram að staða barna í hópi flóttamanna er mjög mismunandi eftir hópum. Kvótaflóttafólk er best
sett þar sem því fylgir fjármagn til sveitarfélaga. Hælisleitendur búa við verstu aðstæðurnar en
lítið sem ekkert er gert fyrir þá sem bíða eftir dvalarleyfi. Í þessu sambandi var bent á nýlega
umsögn KÍ um framkvæmdaáætlun stjórnvalda um málefni innflytjenda.
Framkvæmdastjórn var sammála um að KÍ verði að fara að vinna meira að þessum málaflokki og
rætt var um hvernig sú vinna gæti farið fram. Í minnisblaðinu eru dæmi um starf kennarasamtaka
á hinum Norðurlöndunum í málaflokknum. Eftirfarandi var ákveðið:


Að fulltrúar í framkvæmdastjórn færu með minnisblaðið inn í sínar skólamálanefndir
til að fá viðbrögð við því og hugmyndir um starf að þessum málaflokki, og að farið
verði yfir viðbrögð og hugmyndir á næsta fundi framkvæmdastjórnar.



Að KÍ þurfi að læra af norrænu kennarasamtökunum, fá upplýsingar um hvað hafi
gengið vel og hvað hefði mátt betur fara.



Að meta þurfi menntun kennara í hópi flóttamanna, fara í saumana á því hvernig
staðið sé að stuðningi við kennara sem kenna flóttabörnum, og hvernig tekið er á
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kennslu innflytjenda í kennaramenntun, og um framboð á menntun fyrir starfandi
kennara.


Að senda spurningar um stöðu barna í hópi flóttamanna til allra stjórnmálaflokka í
aðdraganda alþingiskosninga, og vinna efni úr aðgerðaáætlun stjórnvalda um
innflytjendur.



Að ná fundum með Sambandinu, Reykjavíkurborg, Útlendingastofnun og fleiri
aðilum um málefni barna í hópi flóttamanna og ræða fleti á samstarfi.



Að ná samræðum við þýskan sérfræðing um verkefnið Hús fjölbreytileikans en hún
er væntanleg til landsins síðar á árinu.



Að fá heimild stjórnar KÍ til að senda þrjá fulltrúa í framkvæmdastjórn á ráðstefnu EI
sem haldin verður Stokkhólmi í nóvember 2016 um málefni barna í hópi flóttafólks.

Aðrir fundir
Fundir með stýrihópi list- og verkgreinakennara:

Fundir verða haldnir utan funda framkvæmdastjórnar um verkefnalista um eflingu
list- og verkgreina frá 31. maí 2016.


Rætt var um könnun fyrir skólastjórnendur um stöðu list- og verkgreina í skólunum.
Skýrt þurfi að vera eftir hverju eigi að leita og hver tilgangurinn með könnuninni ætti
að vera. Fram kom að menntamálaráðuneytið ætli að gera úttekt á framkvæmd list- og
verkgreina í grunnskólum og því væri e.t.v. óþarfi að KÍ leggi einnig vinnu í könnun.
Aðalheiði var falið að fá upplýsingar um áherslur ráðuneytisins í þessari úttekt.



Fulltrúar í framkvæmdastjórn kanni í sínum skólamálanefndum afstöðu til könnunar
KÍ og áherslur í henni.



Að óska eftir fundi með skólastjórnendum á vettvangi til að ræða hvernig hægt sé að
efla list- og verkgreinakennslu í skólunum og að halda slíkan fund bráðlega.

Fundir með fagfélögum:

Halda einn fund með formönnum fagfélaga á skólaárinu og að bjóða þeim að sækja
fræðslufundi skólamálaráðs.
Fundir með ýmsum aðilum vegna margvíslegra verkefna og samstarfs:

Halda áfram að funda með Menntamálastofnun, menntamálaráðuneytinu, háskólum
o.fl. um kennaramenntun, kennarastarfið og skóla- og menntamál.

4.

ALÞINGISKOSNINGAR HAUST 2016

Farið var yfir vinnuskjal með spurningum KÍ til stjórnmálaflokka um menntamál vegna kosninga
til Alþingis október 2016. Rætt var um spurningar um innleiðingu menntalaga, kostnað/gjaldtöku
í námi, náms- og starfsráðgjöf fyrir nemendur. Óska þarf eftir skriflegum svörum frá flokkunum
við spurningum, birta svörin opinberlega og að vekja athygli á menntamálunum í aðdraganda
kosninga. Ákveðið var að fulltrúar í framkvæmdastjórn færu með spurningarnar inn í sínar
skólamálanefndir til að fá viðbrögð við þeim, það þyrfti að gerast sem fyrst því spurningar þurfa
að vera tilbúnar fljótlega.
Samantekt á þeim atriðum sem ákveðið var að fulltrúar í framkvæmdastjórn leituðu álits á
í sínum skólamálanefndum fyrir næsta fund framkvæmdastjórnar:
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5.



Vinnuskjalið með spurningum KÍ til stjórnmálaflokka vegna komandi
alþingiskosninga.



Könnun haustið 2016 fyrir skólastjórnendur um list- og verkgreinar í leikskólum,
grunnskólum og framhaldsskólum, sbr. verkefnalistinn um list- og verkgreinar, 31.
maí 2016.



Starf skólamálaráðs 2016-2017.



Minnisblaðið um stöðu barna og ungmenna í hópi flóttamanna og spurningar sem þar
eru aftast.



Skýrslan um ráðstefnuna í Noregi um kennaramenntunina.



Greinaskrif um Skólamálaþing KÍ.

ÖNNUR MÁL

Fundaplan fyrir haustönn 2016
Ákveðið var að halda fundi í framkvæmdastjórn eftir hádegi á mánudögum. Þessar dagsetningar
voru settar niður:
26. september kl. 13:00.
24. október kl. 13:00.
28. nóvember klukkan 13:00.
12. desember kl. 13:00.

Fleira var ekki rætt og var fundi slitið kl. 17:00.
Alma Oddgeirsdóttir ritaði fundargerð.
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