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Fundargerð framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ
25. fundur mánudaginn 26. september 2016, kl. 13:00
Haldinn í Vestra, Kennarahúsi
Mætt: Aðalheiður Steingrímsdóttir (KÍ), Alma Oddgeirsdóttir (FS), Anna María Gunnarsdóttir
(FF), Daníel Arason (FT), Fjóla Þorvaldsdóttir (FL), Ingibjörg Kristleifsdóttir (FSL), Ingileif
Ástvaldsdóttir (SÍ).
Guðbjörg Ragnarsdóttir (FG) boðaði forföll.
Formaður og starfsmaður vinnuumhverfisnefndar komu inn á fundinn kl. 14:30 í tengslum við 4.
lið.
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Fundargerð 24. fundar framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ, 29. ágúst 2016.
2.
Skólamálaþing KÍ
3.
Samstarfsráð um starfsþróun kennara og skólastjórnenda.
4.
Samræður við vinnuumhverfisnefnd um aðferðir við að vinna gegn streitu í starfi hjá
félagsmönnum.
5.
Fagráð Menntamálastofnunar.
6.
Atriði sem fulltrúar í framkvæmdastjórn fóru með í sínar nefndir eftir síðasta fund í
framkvæmdastjórn:
a.
Starf að málefnum barna í hópi flóttamanna.
b.
Könnun á list- og verkgreinum.
c.
Starf skólamálaráðs 2016-2017.
7.
Önnur mál

Aðalheiður setti fundinn og bauð fólk velkomið, sérstaklega Daníel Arason nýjan fulltrúa FT í
framkvæmdastjórn skólamálaráðs.

1.

FUNDARGERÐ 24. FUNDAR FRAMKVÆMDASTJÓRNAR
SKÓLAMÁLARÁÐS KÍ, 29. ÁGÚST 2016

Fundargerðin var samþykkt með örlitlum breytingum.

2.

SKÓLAMÁLAÞING KÍ

Dagskrá þingsins er frágengin og póstkort sem á að dreifa á þinginu eru tilbúin. Þar sem Frost
tekur ekki þóknun fyrir erindi sín lætur KÍ 1000 pund renna til samtakanna HertsCam Network að
beiðni Frost. Um 220 manns eru búnir að skrá sig á þingið. Frost mun senda útdrátt úr erindi sínu
og þeir sem eru með innlegg á þinginu fá hann í hendur. KÍ mun hvetja þátttakendur á þinginu til
að tísta í tilefni dagsins.
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3.

SAMSTARFSRÁÐ UM STARFSÞRÓUN KENNARA OG
SKÓLASTJÓRNENDA

Skipunarbréf í ráðið eru komin og fyrsti fundur í ráðinu er boðaður fimmtudaginn 29. september,
kl. 13:00. Farið var yfir hlutverk samstarfsráðsins og tillögur að forgangsverkefnum út frá skýrslu
fagráðs um starfsþróun kennara. Rætt var um forgangsverkefnin og þeim raðað í forgangsröð (sjá
fylgiskjal með fundargerð). Fulltrúar í framkvæmdastjórn voru sammála um að samstarfsráðið
þurfi að greina þarfir fyrir starfsþróun, hverjar eru grunnþarfirnar og hvaða aðstæður þurfa að
vera til staðar til starfsþróunar. Brýnt væri að kortleggja stöðuna til að gera raunhæfa starfsáætlun
um framkvæmdir og kostnað við tillögurnar. Einnig var rætt um mikilvægi þess að samstarfsráðið
fái fræðslu um þróun og stefnumótun í starfsþróunarmálum hjá nágrannaþjóðum til að geta leitt
umræður og miðlað til skólasamfélagsins. Mikil vinna væri framundan að sinna öllum
hlutverkum samstarfsráðsins. Nauðsynlegt væri að funda þétt í stýrihópnum til að koma málum af
stað og mikilvægt að skipta ráðinu í vinnuhópa til að vinna að ákveðnum málaflokkum, og að
samstarfsráðið hefði starfsmann í a.m.k. hálfu starfi. Ráðuneytið þurfi að leggja fjármuni til
þessarar ráðningar. Ákveðið var að boða til upplýsingafundar á þessari önn með kennurum og
skólastjórnendum til að kynna ráðið og hlutverk þess.

4.

SAMRÆÐUR VIÐ FULLTRÚA Í VINNUUMHVERFISNEFND UM
AÐFERÐIR VIÐ AÐ VINNA GEGN STREITU Í STARFI HJÁ
FÉLAGSMÖNNUM

Ásdís Ingólfsdóttir formaður vinnuumhverfisnefndar og Hafdís D. Guðmundsdóttir starfsmaður
nefndarinnar voru boðnar velkomnar á fundinn. Aðalheiður fór yfir tildrög þess að fulltrúar VUN
voru boðaðir á fundinn. Í starfsáætlun skólamálaráðs er gert ráð fyrir samstarfi við aðrar nefndir
KÍ og áhugi í framkvæmdastjórn að ræða við VUN um hvernig hægt væri að vinna gegn álagi
félagsmanna KÍ í starfi, hvað væri hægt að gera og hvernig? Mikið efni hafi farið frá VUN um
þetta málefni en erfiðlega hafi gengið að fá skólana að vinna markvisst að álagsþáttum í starfi.
Ásdís og Hafdís fóru yfir hvernig vinnuumhverfisnefndin hefur unnið að því að skapa umræðu
um álag í starfi. Gefið hefur verið út efni um samskipti og um álag í starfi. Verið væri að útbúa
gátlista um vinnuumhverfi kennara og hafin er vinna sem miðar að því að vekja athygli á álagi
tengdu tölvu- og tæknimálum í skólum. VUN mun einnig vekja athygli á reglugerð um einelti,
ofbeldi og áreitni á vinnustöðum frá október 2015 en þessir þættir tengjast allir streitu og álagi.
Almennt væri mikið álag á félagsmönnum KÍ; kreppa og niðurskurður í kjölfarið, skortur á
úrræðum, fjölmenning, skóli án aðgreiningar og fleira mætti telja sem hefur aukið álag. Nefnt var
að skoða þurfi viðmið um æskilegan fjölda nemenda á kennara í námshópum á öllum
skólastigum. Áríðandi væri að metið væri á hverjum stað og stund hversu mörg börn eigi að vera
í námshópum. Afla þurfi mikilla gagna til að vinna þetta þar sem viðmið eru að mestu komin úr
kjarasamningum. VUN vinnur eftir samþykktum þinga KÍ en ár eftir ár koma upp sömu málin og
að mati Ásdísar og Hafdísar þarf að fara í að tengja vinnuumhverfismálin við kjaramálin til að
viðundandi árangur náist í málaflokknum. Kalla eftir vitundarvakningu um þessi mál, þróunin
væri grafalvarleg sem birtist m.a. í því að veikindadögum félagsmönnum fjölgar.
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Rætt var um hvar áhersla í þessum málaflokki ætti að liggja, að hvaða málum væri eðlilegt og
raunhæft að vinna að. Á að leggja áherslu á starfsmanninn sjálfan, vinnustaðina eða
vinnuveitendur? Hægt gengur að vinna að úrbótum í vinnuumhverfismálum þar sem lítið fé fer til
málaflokksins.
Anna María spurði um aðgerðir KÍ til að efla öryggistrúnaðarmenn og velti fyrir sér hvort hægt
væri að vera með sérstaka fræðslu fyrir öryggistrúnaðarmenn. Fulltrúar VUN bentu á að öryggistrúnaðarmenn væru ekki á vegum KÍ heldur Vinnueftirlitsins en hugsanlegt væri að bjóða
öryggistrúnaðarmönnum sem eru félagar í KÍ fræðslu um álagsþætti í starfi. Á sumum vinnustöðum væri hvorki trúnaðarmaður né öryggistrúnaðarmaður, þar gætu gátlistar sem verið væri að
vinna og nefndir voru hér áðan komið að góðum notum. Rætt var um mikilvægi góðar fræðslu
um málefnið fyrir skólastjórnendur.
Aðalheiður nefndi að vitundarvakningar væri þörf hvað varðar vinnuöryggismál og að alltaf
strandi á fjármunum. KÍ þurfi að ganga fram á sviðið og koma málunum á hreyfingu og fá ríki og
sveitafélög með í lið. Aðalheiður stakk upp á að málefninu verði hrundið af stað með þróunarverkefni sem KÍ myndi styrkja. Hægt væri að hugsa sér að gerð væri úttekt á einum þætti sem
tengist málaflokknum og einn skóli á hverju skólastigi tæki þátt.
Rætt var um hvort KÍ gæti komist í aukið samstarf við fræðsludeild Vinnueftirlitsins og fulltrúar
VUN töldu það raunhæfan möguleika. Greindu frá því að þar væri til staðar mikill áhugi á sál- og
félagslegum þáttum sem tengjast álagi og streitu í starfi (Ásta Snorradóttir).
Fulltrúar VUN sögðu frá tilraunaverkefni á vegum VUN og Sambands ísl. sveitafélaga um
hljóðvist í leikskólum á Akureyri. Vonast væri til að úr því verkefni kæmi skýrsla sem yrði að
gagni. Aðalheiður tók umræðuna saman. KÍ standi fyrir fræðslu fyrir öryggistrúnaðarmenn og
stjórnendur, fari af stað með þróunarverkefni um streitu og álag í starfi og hafi samstarf við
Vinnueftirlitið um fræðslu um sál- og félagslega þætti. Að endingu setti Aðalheiður fram þá
hugmynd að KÍ blási til ráðstefnu á vorönn þar sem vakin væri athygli á málaflokknum og verði
nokkurskonar upptaktur að frekari vinnu að málaflokknum. Vel var tekið undir þessa hugmynd.
Framkvæmdastjórn mun áfram huga að málaflokknum í samstarfi við VUN og ákveðið var að
ræða aftur saman þegar VUN hefði farið yfir málin.

5.

FAGRÁÐ MENNTAMÁLASTOFNUNAR

Menntamálastofnun hefur auglýst eftir fólki til setu í þremur fagráðunum stofnunarinnar og fól
stjórn KÍ framkvæmdastjórn að koma þessum umsóknum af stað. Aðalheiður vakti athygli á því
að umsóknir eru ekki í nafni KÍ heldur í nafni viðkomandi einstaklinga sem KÍ mun biðja að
sækja um. Ákveðið var að fá eftirtalda aðila til að sækja um setu í fagráðum:
Náms- og gæðamat; Guðbjörg Ragnarsdóttir og Fjóla Þorvaldsdóttir fulltrúar í
framkvæmdastjórn skólamálaráðs KÍ.
Námsgagnasvið; Kristjana Hrafnsdóttir stjórn FG og Gauti Eiríksson grunnskólakennari í
Álftanesskóla.
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Upplýsingagjöf og þjónusta; Anna María Gunnarsdóttir fulltrúi í framkvæmdastjórn
skólamálaráðs KÍ og fulltrúi frá Félagi stjórnenda í framhaldsskólum. Alma tók að sér að
ræða við stjórn FS um fulltrúa.

6.

ATRIÐI SEM FULLTRÚAR Í FRAMKVÆMDASTJÓRN FÓRU MEÐ Í
SÍNAR NEFNDIR EFTIR SÍÐASTA FUND Í FRAMKVÆMDASTJÓRN

a.
Starf að málefnum barna í hópi flóttamanna.
b.
Könnun á list- og verkgreinum.
c.
Starf skólamálaráðs 2016-2017.
Búið er að uppfæra forgangsverkefni í starfi framkvæmdastjórar skólamálaráðs 2016-2017 (sjá
fundargerð 24. fundar), og var endurskoðuð starfsáætlun skólamálaráðs 2016-2017 staðfest.
Farið var yfir ofangreind mál. Ekki er búið að taka þessi atriði fyrir í skólamálanefndum FS, FSL
og FT en þau verða til umræðu í nefndunum fyrir næsta fund framkvæmdastjórnar.
Á fundi skólamálanefndar FF kom fram ánægja með forgangsverkefni framkvæmdastjórnar,
sérstaklega varðandi það verkefni að setja málefni barna í hópi flóttamanna í brennidepil. Hið
sama má segja um fund FL, ánægja var á þeim bæ með forgangsverkefni og brýn þörf talin á að
skoða málefni barna í hópi flóttamanna. Í skólamálanefnd FL kom fram vilji til að skrifa pistla
með það að markmiði að vekja athygli á störfum leikskólakennara. Fjóla greindi frá því að á
fundi skólamálanefndar FL hafi miklar umræður verið um úttektina á skóla án aðgreiningar og
vilja lýst til að skipta umræðu í kjölfar útgáfu skýrslunnar eftir skólastigum.

Samantekt varðandi fyrrgreind atriði
a.
Starf að málefnum barna í hópi flóttamanna
Mikilvægt væri að frá KÍ fari póstur til hinna kennarasamtakanna á Norðurlöndum þar sem
leitað væri eftir upplýsingum um hvað hafi gengið vel og hvers þurfi að gæta í þessu tilliti.
Aðalheiður mun óska eftir því við stjórn KÍ að þrír fulltrúar úr framkvæmdastjórn fari á
ráðstefnu EI í Stokkhólmi um málefni barna í hópi flóttamanna, í nóvember nk. Mjög brýnt
væri að KÍ fari að láta til sín taka á þessu sviði og láti frá sér heyra. Ingibjörg benti á að á
nóvemberþingi (4. nóv.) Samtaka áhugafólks um skólaþróun verði sjónum meðal annars
beint að því hvernig fjalla eigi um flóttamannavandann í skólum. Áhugavert þing og gott
innlegg í umræðu um málefni barna í hópi flóttamanna.
b.
Könnun á list- og verkgreinum
Á síðasta fundi var Aðalheiði falið að afla upplýsinga um úttekt sem ráðuneytið ætlar að
gera á list- og verkgreinakennslu. Skv. samtali hennar við Margréti Harðardóttur,
sérfræðing í menntamálaráðuneytinu, felst könnun ráðuneytisins í því að afla gagna frá
Hagstofu Íslands um það hversu mikill tími fari til kennslu list- og verkgreina í
grunnskólum landsins, og að þessi könnun yrði tilbúin um miðjan október 2016. Rætt var
um hvort KÍ ætti einnig að standa fyrir sambærilegri könnun á leik- og framhaldsskólastigi
en fulltrúar í framkvæmdastjórn töldu slíka könnun ekki jafna brýna á þeim skólastigum þar
sem list- og verkgreinakennsla væri í öðrum farvegi en í grunnskóla. Frekar væri hægt að
mynda nokkurs konar rýnihópa, ræða við skólastjórnendur úr skólum þar sem list- og
4
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verkgreinakennslu væri gert hátt undir höfði á fundi stýrihópsins og um tilhögun
kennslunnar. Í þessu samhengi var nefndur leikskólinn Sæborg og framhaldsskólarnir FG,
FB og Borgarholt. Aðalheiði var falið að greina frá þessari niðurstöðu í stýrihópi list- og
verkgreinakennara.

7.

ÖNNUR MÁL

Aðalheiður sagði frá ARC ráðstefnu, alþjóðlegri ráðstefnu um stefnumörkun í menntamálum,
sem hún sótti fyrir hönd KÍ í síðustu viku. Merkileg ráðstefna sem haldin var að frumkvæði
alþjóðlegs hóps sérfræðinga í stefnumörkun og þróun menntakerfa undir forystu dr. Andy
Hargreaves, stofnanda ARC. AH flutti erindi á ráðstefnunni um sýn og væntingar í menntamálum
þar sem hann lagði áherslu á að stjórnvöld hefðu vellíðan og jafnræði nemenda í forgangi við
mótun menntastefnu. Hann lagði jafnframt áherslu á lykilhlutverk kennarastéttarinnar.
Aðalheiður tók saman minnisblað um ráðstefnuna sem fulltrúar í framkvæmdastjórn voru beðnir
um að kynna sér.

Fleira var ekki rætt og fundi slitið kl. 16:15.
Alma Oddgeirsdóttir ritaði fundargerð.
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FYLGISKJAL MEÐ FUNDARGERÐ
Niðurstöður umræðna um forgangsröðun tillagna fagráðs um starfsþróun kennara.
Menntun sem forgangsverkefni
Tillögur
Þetta er grunnur sem starfið í ráðinu þarf að hvíla á.

Lögð verði áhersla á lykilhlutverk kennara í menntakerfinu (1).


Kennarar taki virkan þátt í að auka þekkingu samfélagsins á kennarastarfinu, með
jákvæðri og faglegri umræðu um kennslu og skólastarf (2).



Lögð verði áhersla á menntun sem sameiginlegt forgangsverkefni stjórnvalda og
þeirra aðila sem koma að menntakerfinu og samstarf þeirra um það (3).

Undir menntun sem forgangsverkefni þarf einnig að ræða nýliðun í kennslu, starfshætti og
vinnuálag.

Kennaramenntun sem starfsævilöng menntun


Rannsóknartengd grunnmenntun verðandi kennara til meistaraprófs.



Veigamikið nám verðandi kennara á vettvangi.



Markviss leiðsögn og handleiðsla við nýliða í starfi og við aðra kennara.



Fjölþætt nám og starfsþróun, ígrundun og starfendarannsóknir og margvísleg
starfsemi sem leggur grunn að öflugu lærdómssamfélagi alla starfsævina.

Tillögur
 Kennaramenntun verði skilgreind og skipulögð sem heildstæð starfsævilöng menntun og
starfsþróun skipi skýran sess sem mikilvægur hluti kennarastarfsins og skólastarfsins. (1).
 Gera þarf breytingar á fyrirkomulagi starfsþróunar og menntunar kennara í samræmi við
skilgreiningu á kennaramenntun sem heildstæðri og starfsævilangri.(1)
Þessar tillögur eru háðar því hvernig tekst með tillögurnar um stoðkerfin.

Aðgengilegt og skilvirkt stoðkerfi fyrir starfsþróun
Markmið stoðkerfis

Að skapa góðar aðstæður og möguleika til fjölbreyttrar menntunar og starfsþróunar
fyrir kennara alla starfsævina. Hér er vísað til skipulags, tíma, fræðslu og faglegs
stuðnings við hæfi og starfshætti sem setja starfsþróun og skólaþróun í brennidepil.


Að skapa góða aðstæður og möguleika fyrir skóla að hafa með höndum vettvangsnám
kennaranema, leiðsögn við nýliða og aðra starfandi kennara og að bjóða upp á
starfsþróun á vinnustað.



Að styðja við fjölbreytta aðkomu háskóla að starfsþróun kennara og stuðla að nánum
tengslum háskóla og starfsvettvangs.



Að veita yfirsýn yfir og miðla upplýsingum um fræðslu og stuðning við starfsþróun
sem er í boði, svo sem á upplýsingaveitu.



Að mynda ramma um starfsþróun og fylgja henni eftir.
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Tillögur


Markviss kynning fari fram á skilgreiningu fagráðs á starfsþróun meðal kennara,
skólastjórnenda og annarra sem málið varðar til að efla fjölbreytt viðfangsefni og
aðferðir við starfsþróun. (1).



Að samstarfsráðið kynni fyrir skólasamfélaginu skýrslu fagráðs um símenntun og
starfsþróun kennara sem afhent var menntamálaráðherra 10. mars 2016. (1).



Skilgreint verði og byggt upp sveigjanlegt og fjölbreytt stoðkerfi við starfsþróun
kennara sem feli m.a. í sér tíma og aðstæður til ígrundunar í starfi og
starfendarannsókna, náms og fjölþættrar starfsþróunar alla starfsævina, samhliða
starfi og utan starfstíma skóla, launuð námsorlof og rannsóknarleyfi, sem og stoðkerfi
við starfsþróun skóla, til að bregðast við fjölbreyttum þörfum og aðstæðum, móta
stefnu og fylgja eftir áætlunum (1).



Kennarar geti sinnt starfsþróun í daglegum vinnutíma. Skipulagður tími þarf að vera
fyrir starfsþróun í dagvinnustarfinu og kennarar þurfa að geta losað sig úr kennslu til
að stunda starfsþróun samhliða starfi á starfstíma skóla. (1).



Kennurum verði skapaðar aðstæður í starfi til ígrundunar, starfendarannsókna og
fjölbreytilegs faglegs samstarfs innan skóla og við aðra fagaðila utan skólans. (1).
Skólastjórnendur hafi aðstæður og möguleika til starfsþróunar í starfi, innan og utan
starfstíma skóla og til að veita leiðsögn og kennslufræðilega forystu á starfsvettvangi.
(1).



Kennurum verði skapaðar aðstæður og möguleikar til þátttöku í starfsþróun bæði hér
á landi og erlendis meðal annars með hjálp netsins. (1).
Skapa þarf jafnar aðstæður og möguleika kennara til starfsþróunar óháð skólastigi og
skólagerð, búsetu og faggrein, námssviði og starfsreynslu, í starfi, innan og utan
starfstíma skóla. (1).



Aukið verði fjölbreytilegt framboð á námi og starfsþróun sem tengist starfi kennara
og starfsvettvangi. (1).



Leggja þarf áherslu á að þekking og reynsla reyndra kennara nýtist öðrum kennurum
og í skólastarfinu. Skapa þarf reyndum kennurum aðstæður til starfsþróunar í
samræmi við reynslu þeirra og hlutverk. (1).



Formlegt nám í skólastjórnun, kennslufræðilegri forystu og starfstengdri leiðsögn
verði ávallt aðgengilegt fyrir verðandi skólastjórnendur og þá sem eru í starfi. (1).



Stefnt verði að auknum möguleikum kennara til að nýta launuð námsleyfi til
starfsþróunar.



Kennurum verði umbunað fyrir þátttöku í starfsþróun með markvissum hætti. (1).

Leiðsögn, ráðgjöf og endurgjöf
Tillögur



Skapa þarf nýliðum og leiðsagnarkennurum aðstæður í starfi til að fá leiðsögn og
veita leiðsögn. (1).
Boðið verði áfram nám í starfstengdri leiðsögn fyrir þá sem sinna leiðsögn við
kennaranema, nýliða og aðra starfandi kennara. Skapa þarf kennurum aðstæður til
náms af þessu tagi samhliða starfi og utan starfstíma skóla. (1).
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Lögð verði áhersla á að kennarar fái meiri og stöðugri stuðning og endurgjöf í starfi.
(2).



Skólastjórnendum og kennurum verði veitt fagleg ráðgjöf og stuðningur við að
formgera endurgjöf í starfi sem starfsþróunaraðferð í skólum. (2).



Skólum og kennurum verði veitt fagleg ráðgjöf og leiðsögn við innra mat sem aðferð
við skólaþróun. Þeir fái jafnframt markvissan stuðning við að fylgja eftir niðurstöðum
innra og ytra mats í umbóta- og þróunarstarfi. (2).



Byggð verði upp markviss kennslufræðileg ráðgjöf við skóla og kennara. (2).

Skólar
Tillögur


Skilgreint verði fjölbreytt stoðkerfi fyrir skóla sem feli m.a. í sér stuðning við
vettvangsnám kennaranema, leiðsögn við nýliða og aðra starfandi kennara, fjármuni
til skóla til að greiða fyrir afleysingar svo kennarar geti sótt nám og starfsþróun á
starfstíma og til að skipuleggja og bjóða upp á fjölþætta starfsþróun á vinnustað. (1).



Gert verði ráð fyrir fjárhagslegu svigrúmi skóla til að skipuleggja starfsþróun á
vinnustað og leysa af kennara sem sækja starfsþróun í vinnutíma sínum. (1).



Veita þarf skólum markvissan stuðning til að skipuleggja leiðsögn við nýliða í starfi
og við aðra starfandi kennara. (1).



Efla þarf markvissa notkun starfsþróunaráætlana í skólum með nánu samstarfi þeirra
sem málið varðar þar sem tekið er tillit til mismunandi þarfa kennara og skóla. (2).



Leggja þarf áherslu á aukið samstarf á milli skólastiga og skólagerða um starfsþróun.
(2).

Rannsóknir
Tillögur



Kennurum verði skapaðar aðstæður til að stunda rannsóknir samhliða starfi í
samvinnu við samstarfsfólk, skóla og háskóla. (1).
Rannsóknir á skólastarfi verði virkur hluti af grunnmenntun kennaranema. (3).

Háskólar
Tillögur


Skilgreint verði fjölbreytt stoðkerfi fyrir háskóla sem mennta kennara sem feli m.a. í
sér að skýra hlutverk háskóla í starfsþróun á vettvangi, að vinnumatskerfi háskóla geri
ráð fyrir þátttöku háskóla í starfsþróun á vettvangi og að kennaramenntendur hafi
aðstæður til starfsþróunar. (2).



Skilgreint verði hlutverk háskóla í því að vinna með skólum og kennurum að
starfsþróun, rannsóknum og þróunarstarfi. Starf af þessum toga verði viðurkenndur
þáttur í starfi háskólakennara á sama hátt og aðrar rannsóknir. (1).



Skapa þarf háskólakennurum aðstæður til að sérhæfa sig í menntun og starfsþróun
kennara. (1).
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Upplýsingaveita
Tillögur



Greindar verði þarfir fyrir upplýsingaveitu um starfsþróun og hvað slík upplýsingaveita þurfi að innihalda.
Haldið verði áfram tæknilegri þróun upplýsingaveitunnar svo að hún uppfylli þau
markmið sem sett eru með henni.

Halda þessum tillögum vakandi, það þarf að vera til eftirspurn sem býr til framboðið.
Kanna hvert fólk leitar eftir símenntun.

Fjármál
Tillögur


Styðja þarf við að framtíðarstefna um starfsþróun kennarastéttarinnar nái fram að
ganga, útfæra einstök atriði og fylgja þeim eftir með skýru umboði og stuðningi frá
ríki og sveitarfélögum til ákvarðana og framkvæmda.



Skilgreint verði eins nákvæmlega og unnt er hvaða fjármagn og tími til starfsþróunar
er til staðar í kerfinu.



Metið verði hvernig núverandi fjármagn og tími nýtist í ljósi markmiða sem fram
koma í tillögum fagráðs.



Settar verði fram tillögur um nýtingu fjármagns og tíma til að markmiðum tillagna
fagráðs verði náð. Það feli í sér kostnaðarmat og forgangsröðun.



Sett verði fram aðgerðaráætlun.

Byrja á því að útfæra aðrar tillögur áður en kemur að tillögum um fjármál, og vinna þær
samhliða.
Aðkallandi að gera aðgerðaáætlun.
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