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Fundargerð framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ
26. fundur mánudaginn 24. október 2016, kl. 12:00-14:30
Haldinn í Vestra, Kennarahúsi
Mætt: Aðalheiður Steingrímsdóttir (KÍ), Anna María Gunnarsdóttir (FF), Daníel Arason (FT),
Fjóla Þorvaldsdóttir (FL), Guðbjörg Ragnarsdóttir (FG), Ingileif Ástvaldsdóttir (SÍ), Ingibjörg
Kristleifsdóttir (FSL).
Alma Oddgeirsdóttir (FS) boðaði forföll.
Dagrún Hjartardóttir (FT) og Hjördís Þorgeirsdóttir (FS) sátu fundinn undir þriðja lið.
DAGSKRÁ
1.
Fundargerð 25. fundar framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ 26. september 2016.
2.
Skólamálaþing KÍ 2016: mat á þinginu og vinna með efni þess.
3.
Samstarfsráð um starfsþróun kennara og skólastjórnenda (kl. 13:00).
4.
Menntamálastofnun.
5.
Önnur mál.

Aðalheiður setti fundinn og gengið var til dagskrár.

1.

FUNDARGERÐ 25. FUNDAR FRAMKVÆMDASTJÓRNAR
SKÓLAMÁLARÁÐS KÍ 26. SEPTEMBER 2016

Fundargerðin var samþykkt. Aðalheiður upplýsti að hún og Ingibjörg hafi sótt áfram fundi með
innanríkisráðuneyti, Reykjavíkurborg, menntamálaráðuneyti og Sambandi íslenskra sveitarfélaga
um málefna barna í hópi hælisleitenda. Á síðasta fundi á þessum vettvangi var rætt um að fá
fulltrúa frá velferðarráðuneytinu inn í hópinn og að hópurinn myndi setja fram tillögur um
menntun og skólagöngu þessara barna. Ingileif greindi frá að sænska skólastjórafélagið hafi kynnt
reglur sem það vill hafa til að koma einkum til móts við fylgdarlaus börn, og að greint væri frá
þessu í síðasta fréttabréfi NLS.
Aðalheiður greindi frá að stjórn KÍ hefði samþykkt að þrír fulltrúar úr framkvæmdastjórn
skólamálaráðs sæktu á vegum KÍ ráðstefnu EI í Stokkhólmi um börn í hópi flóttamanna sem á að
halda 21. og 22. nóvember 2016. Aðalheiður lagði til að hún, Ingibjörg og einn fulltrúi frá
gunnskólastigi sæktu ráðstefnuna og bað Guðbjörgu og Ingileif að ráðgast um hvor þeirra færi.
Aðalheiður gerði einnig grein fyrir síðasta fundi á vettvangi stýrihóps list- og verkgreina sem
haldinn var 13. október sl. en þar var ákveðið að gera ekki könnun á stöðu list- og verkgreina í
leik-, grunn-, tónlistar- og framhaldsskólum þar sem menntmálaráðuneytið hefði ákveðið að gera
könnun á umfangi list- og verkgreina í grunnskólum og að óaðgengilegt væri einnig að gera
könnun á þessum greinum í leik-, framhalds- og tónlistarskólum. Einnig var ákveðið þegar
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könnun ráðuneytisins væri komin fram að óska eftir fundi með með skólastjórum í þeim skólum
þar sem greinarnar standa vel og um ástæður þess miðað við aðra skóla. Ennfremur var ákveðið
að óska eftir fundi í nóvember með Jóhönnu Einarsdóttur forseta MVÍS/HÍ um skýrslu starfshóps
MVÍS/HÍ um aðgerðir til að efla list- og verkgreinar sem kynnt var í ágúst sl. Aðalheiður sagði að
einnig væri þarft að óska eftir því við LHÍ að koma á þennan fund.

2.

SKÓLAMÁLAÞING KÍ 2016: MAT Á ÞINGINU OG VINNA MEÐ EFNI
ÞESS

Umræður fóru fram um mat á þinginu sem lagt var fram á fundinum og hvernig vinna megi með
efni þess. Eftirfarandi atriði komu fram í umræðum um mat á þinginu:


Samantektin er góð og matið á þinginu sem hægt er að nýta.



Vonbrigði með mætinguna,. Nauðsynlegt er að skoða hvað það er sem talar ekki til
kennara og höfðar ekki til þeirra. Hvað hefði orðið til að þeir hefðu komið?



Seminar DF daginn eftir hefði átt að vera með skólamálaráðinu fremur en
starfsmönnum KÍ.



Aðferðir við að búa til skuldbindingu um mætingu, svo sem með skráningargjaldi.



Svigrúm kennara í kennslu til að sækja þingið. Það hefði þurft að hvetja skólastjórnendur til að veita þeim kennurum leyfi sem höfðu skráð sig. Næst þarf að gera þetta
með góðum fyrirvara og að skoða samstarf við Sambandið um skipulag á þessu.



Ýmsir aðrir viðburðir voru í sömu viku og þingið, svo sem Menntakvika.



Skoða að hafa á næsta þingi praktískt efni, eitthvað sem er „hands on“ fyrir kennara.

Eftirfarandi atriði komu fram í umræðum um vinnu með efni þingsins:


Bíða með að gefa út efni um faglega forystu.



Setja vinnu með faglega forystu á oddinn í starfinu fram að næsta þingi KÍ og hafa
það efni sem þema þingsins.



Prófa að bjóða upp á tvo til þrjá „hlusta fundi/kaffihúsafundi“ á svæðum þvert á
aðildarfélögin í samstarfi við formenn svæða- og félagsdeilda eftir áramótin, byrja t.d.
á Reykjanesi og Akranesi. Ræða faglegar spurningar sem kveikja í fólki. Hvað er það
sem „pirrar“ faglega, hvað er til ráða, hvað getum við gert saman til að laga hlutina?



DF ræddi um mikilvæg atriði í sambandi við fagmennsku og fagvitund kennara,
fagmennska snýst um laun, stöðu og virðingu en fagvitund um hvernig stéttin lítur á
hlutverk sitt í menntamálum. Umhverfið er þannig núna að launaumræðan truflar
faglega umræðu.



Vinna að því að efla faglega umræðu, þekkingargrunn og þjálfun og tengja við starf
sem er farið af stað við að auka jákvæða umræðu um kennarastarfið og skóla- og
menntamál.



Fara með efnið um faglega forystu inn í samstarfsráð um starfsþróun kennara og
skólastjórnenda, það fellur vel að áherslum ráðsins.



Kanna möguleika á að heimsækja HCN til að sjá starfið á þessum vettvangi, hvernig
það skilar sér út í skólastarfið og hvernig tengslanetið virkar. Hvernig er staðið að
þessu, hvaða vélarafl drífur þetta áfram, hvað verður til þess að kennarar ákveða að
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taka þátt í starfinu á HCN vettvanginum, hefur skólastjórinn eitthvað með það að
gera, hvernig er unnið í hópum, í tengslanetinu og í skólunum? Hvernig gengur
kennurum sem taka þátt í HCN að fá aðra kennara til að vinna með sér, hvaða
stuðningur er fyrir hendi í skólunum, út frá hvaða aðferðafræði, og hvernig er farið að
því að þjálfa kennara til að skrifa frásagnir af skólastarfinu til að vekja athygli á því?
Hjá DF kom fram að þróunar- og umbótastarfið í skólunum á þátt í að betur gengur
að ráða kennara til starfa í þessum skólum því þeir vilja vinna í svona starfsumhverfi.

3.



Það er sproti í Menntabúðum og hægt að nýta Menntatorgin í umræðu um faglega
forystu.



Menntaspjallið um umræðuheftið um menntamál 23. október sl. tengist umræðu um
faglega forystu. Ræða þarf áfram spurningarnar um hlutverk stéttarinnar í
menntamálum við kennara í öllum aðildarfélögunum.

SAMSTARFSRÁÐ UM STARFSÞRÓUN KENNARA OG
SKÓLASTJÓRNENDA (KL. 13:00)

Dagrún Hjartardóttir fulltrúi FT í samstarfsráði og Hjördís Þorgeirsdóttir fulltrúi FS voru boðnar
velkomnar en Haraldur Árni Haraldsson fulltrúi FT boðaði forföll.
Fólk kynnti sig. Rifjað var upp að í tíð gamla fagráðsins hafi vettvangurinn í framkvæmdastjórn
skólamálaráðs KÍ verið notaður fyrir umræður um fagráðsstarfið þar sem flestir fulltrúar KÍ í
fagráðinu voru einnig í framkvæmdastjórninni, og þannig háttar líka til með samstarfsráðið. Góð
reynsla væri af þessu og ætlunin væri að halda sama fyrirkomulagi áfram og að nota fundi í
framkvæmdastjórn til að ræða starfið í samstarfsráðinu. Einnig var rifjað upp að niðurstöður
fagráðsins um starfsþróun kennara og skólastjórnenda feli í sér stefnu KÍ um starfsþróun félagsmanna og að mikilvægt væri að vel tækist til í samstarfsráðinu við að útfæra niðurstöðurnar í
samræmi við þarfir einstaklinga og hópa.
Á næsta fundi í samstarfsráðinu 7. nóvember nk. á að ræða:
a.

fjármuni frá ráðuneytinu til starfsins, ráðningu starfsmanns,

b.

starfsáætlun skv. niðurstöðum fagráðsins og erindisbréfi samstarfsráðsins,
forgangsröðun verkefna, dreifingu á starfstíma ráðsins, fjárhagsáætlun á grundvelli
starfsáætlunar,

c.

vinnulag og áherslur (vinnuhópar um einstök verkefni).

Mikilvægt væri að fulltrúar KÍ í samstarfsráðinu leggi saman niður fyrir sér aðferðir við að
nálgast verkefnin í samstarfsráðinu. Þegar niðurstöður fagráðsins eru skoðaðar og erindisbréf
samstarfsráðsins blasi við þrjú meginmeginverkefni í starfi þess:
a.

kynna niðurstöður fagráðs og hlutverk samstarfsráðsins,

b.

greina þarfir kennara og skólastjórnenda fyrir starfsþróun,

c.

setja fram tillögur um útfærslur á niðurstöðum fagráðsins.

Meginniðurstöður fagráðsins skiptast í þrennt, menntun sem forgangsverkefni, starfsævilöng
menntun kennara og skólastjórnenda og stoðkerfi starfsþróunar (og fjármögnun). Þessar
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meginniðurstöður mynda grunninn í starfi ráðsins og viðamest verði að útfæra stoðkerfin og
kostnaðarmeta.
Bent var á yfirlit yfir niðurstöður fagráðsins sem lá frammi á fundinum. Þar er búið að flokka
niðurstöðurnar í fimm flokka, kynningar, menntun sem forgangsverkefni, kennaramenntun sem
ævilanga menntun, stoðkerfi og samstarfsráð, og er niðurstöðum í einstökum flokkum raðað eftir
umfangi.
Umræður fóru fram um næsta fund samstarfsráðsins út frá neðangreindum spurningum, og komu
eftirfarandi atriði fram:
Hvernig á samstarfsráðið að kynna niðurstöður fagráðs og hlutverk ráðsins? Kynningarefni og
fundir? Hvenær? Hvaða fundi þarf KÍ fólk í samstarfsráði að efna sérstaklega til á vettvangi KÍ
og aðildarfélaga um niðurstöður fagráðsins og starf ráðsins, hvernig, hvenær?


Kynningin felur í sér drög að forgangsröðun verkefna í starfi ráðsins og ofangreindar
spurningar lúta að því.



Hver er það sem kynnir niðurstöður og hlutverk ráðsins? Er það samstarfsráðið í heild
eða kynna einstakir aðilar þess niðurstöður og hlutverk ráðsins fyrir sínu baklandi?



Hvaða fundi þarf að halda? Hvaða sérhæfð verkefni koma upp í sambandi við
kynningarstarf, hver sér um sérhæfð verkefni?



Ræða þarf við kennara og stjórnendur um starf samstarfsráðsins og breiða út
þekkingu á því. Starfið í gamla fagráðinu gekk út á að koma niðurstöðunum saman og
ekki hægt að fara í kynningar- og útbreiðslustarf fyrr en ljóst lægi fyrir hvað myndi
koma út úr starfi fagráðsins. Nú liggur það fyrir, búið er að stofna samstarfsráðið og
starf þess er komið á nýtt stig miðað við gamla fagráðið. Það þarf að breiða út
þekkingu á samstarfsráðinu og koma samræðum og samtali í gang í skólasamfélaginu
um niðurstöðurnar, samstarfsráðið getur ekki starfað í einangrun.



Samstarfsráðið skoði gerð á kynningarefni, svo sem kynningarmyndband,
kynningabækling, og ýmis form á kynningarefni, svo sem bókamerki, segul á ísskáp,
póstkort.



KÍ getur leitað til trúnaðarmanna um að taka kynningarefni fyrir á fundum í skólunum
og að stýra umræðum um það.



Mikilvægt að fulltrúar KÍ í samstarfsráðinu eigi fundi með formönnum fagfélaga
kennara, trúnaðarmönnum, skólastjórnendum um verkefni samstarfsráðsins, og að
leitað verði til Sigurjóns Mýrdal um að koma á þessa fundi.

Hvernig á að greina þarfir fyrir starfsþróun? Þarf ekki líka að greina aðstæður um leið?
Rýnihópar og kannanir? Hvenær?


Mikilvægt er að greina bæði þarfir og aðstæður.



Samstarfsráðið geri könnun á þörfum og aðstæðum. Bent á að svörun við könnunum
er oft ekki góð.



Hvaða þarfir á að greina, innri þarfir, þarfir kennara, skólastjórnenda, ytri þarfir,
þarfir samfélagsins, og út frá hverju, faginu, kennslufræði, upplýsingatækni, menntun
án aðgreiningar, aðalnámskrám, kennsluháttum 21. aldar, skilgreiningu í niðurstöðum
fagsráðsins á starfsþróun? Hvernig á að greina þarfir og aðstæður?
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Ákveðnar þarfir fyrir starfsþróun eru þekktar og þarf ekki gera kannanir um þær, en
aðrar eru minna þekktar, og ýmis gögn eru til um þarfir félagsmanna fyrir starfsþróun
og aðstæður, mikilvægt að draga þau saman, og nota.



Dagrún fór yfir stöðuna í FT. Það er vandamál að ekki er boðið upp á kennarabrautir í
tónlistarkennslu nema að litlu leyti og þetta hefur legið niðri um nokkurn tíma. Lítil
nýliðun er meðal menntaðra tónlistarkennara. Þarfir tónlistarkennara voru að nokkru
leyti greindar á svæðisþingum nú í haust. Tryggvi M. Baldvinsson deildarstjóri í LHÍ
ræddi við tónlistarkennara á þingunum og er von á skýrslu frá Tryggva um
niðurstöður þessara samræðna.

Hvaða verkefni viljum við setja í forgang? Hvernig?

Mikilvægt er að byrja á því að útfæra stoðkerfin, og byggja upp með góðum hætti.


Stoðkerfin og þarfir og aðstæður spila saman. Hvaða þættir þurfa að vera í
stoðkerfunum, hvaða sameiginlega lína? Hér má nefna skilgreiningu á starfsþróun á
starfstíma skóla, tíma til að sinna starfsþróun á starfstímanum, afleysingar til að
komast í burtu til að sinna starfsþróun. Búa til rými í daglegum vinnutíma til að sinna
starfsþróun, byggja upp endurgjöf til kennara með gagnkvæmum jafningastuðningi.

Hvaða vinnuhópa sjáum við fyrir okkur að þurfi að setja á laggirnar í ráðinu til að vinna að
ákveðnum málaflokkum? Hvaða málaflokkum, hvenær?


Setja niður starfshópa um kynningar, greiningu á þörfum og aðstæðum og útfærslu á
stoðkerfunum.

Hvers konar fræðslu þarf samstarfsráðið að fá til að geta starfað skv. hlutverkum sínum?
Hvernig? Hvenær?


Mikilvægt er að samstarfsráðið sé á undan þróuninni í starfsþróunarmálum, hugsa
þarf fræðslu fyrir ráðið út frá þessu.

Dagrún og Hjördís fóru af fundi og var þeim þakkað fyrir umræðurnar.

4.

MENNTAMÁLASTOFNUN

Á síðasta fundi ráðgjafarnefndar Menntamálastofnunar 13. október sl. kynnti forstjóri
stofnunarinnar stefnudrög um náms- og gæðamat fyrir leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla
og um útgáfu námsgagna fyrir grunnskóla. Í drögunum um náms- og gæðamat er gert ráð fyrir að
smíða matskerfi sem byggist á skýrslu OECD „Synergies for Better Learning: An International
Perspective on Evaluation and Assessment“ sem P. Santiago sérfræðingur frá OECD gerði grein
fyrir á ráðstefnunni „Vegur til farsældar? Mat og mælingar á árangri skólastarfs“ sem haldin var
20. september sl. en hann er einn aðalhöfunda þessarar skýrslu. Í drögunum er gert ráð fyrir að
sett verði:






heildstæður rammi/stefna um náms- og gæðamat,
viðmið um gæði kennslu annars vegar og skólastjórnunar hins vegar,
mælikvarðar um árangur,
ytra mat á skólum og samþætting við innra mat. Gerð viðmiða fyrir innra og ytra mat,
símenntun og stuðningur við kennara og skólastjórnendur með hliðsjón af innra mati
og endurgjöf,
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mat á menntakerfinu - skilgreining gagna sem byggt er á og
mælikvarðar/matskvarðar.

Haustið 2016 verði settur saman samstarfshópur til að skilgreina ramma og setja fram verkáætlun
um mótun heildstæðrar stefnu um mat og námsmat, hlutverk hópsins væri að skilgreina leiðir,
ábyrgðarskiptingu og forgangsröðun verkliða, og að vinna við hina ýmsa verkþætti geti hafist
sem fyrst árið 2017. Fram kom hjá forstjóra að MST muni vinna áfram að drögunum og að
gagnrýnin sem kom fram á fundinum á drögin verði tekin inn í þau áður en þau fara til
ráðuneytisins.
Ekki vannst tími til á fundi ráðgjafarnefndarinnar að ræða stefnudrögin um útgáfu námsgagna
fyrir grunnskóla en þar kemur fram að MMS ætli á næstu mánuðum vinna að mótun útgáfustefnu
sem muni taka til útfærslu tengsla við aðalnámskrá, innihalds, kennslufræði, miðlunar, höfundarréttar og kynningar og starfsþróunar kennara. Áætlað er að vinna við stefnumótunina hefjist
haustið 2016 og að henni verði lokið vorið 2017. Þangað til verði í meginatriðum stuðst við fyrri
útgáfustefnu Námsgagnastofnunar og útgáfuáætlun fyrir árið 2017 taki einnig mið af henni.
Útgáfuáætlun til lengri tíma verði hins vegar mótuð á grundvelli nýrrar útgáfustefnu.
Áætlunin taki til eftirfarandi þátta:


Skipulag samráðs.



Þarfagreining með tilliti til aðalnámskrár og endurnýjunar núverandi efnis og
nýsköpunar.



Almennar reglur um innihald og gæði námsefnis.



Áherslur í kennslufræði námsgagna.



Áherslur varðandi nýtingu miðla.



Mótun reglna um höfundarrétt (viðræður við höfundarrétthafa hefjast í október).



Kynningarstefna og starfsþróun kennara.



Myndun samráðshópa.

Vinna samkvæmt verkefnaáætlun um stefnumótunina hefjist í byrjun desember 2016, fyrstu drög
að stefnu liggi fyrir í apríl 2017, og útgáfustefna liggi fyrir um miðjan júní 2017.
Á fundinum var mikið rætt um hlutverk og verksvið ráðgjafarnefndarinnar, aðferðir við koma á
framfæri ólíkum sjónarmið, um stjórnsýslulega stöðu MMS almennt og tengsl hennar við
ráðuneytið, og um í hverju ráðgjöf nefndarinnar felist, hvaða vægi hefur hún og hver ábyrgð
hennar er. Nefndarmenn geta lagt fram bókanir ef þeir vilja koma sérstökum skoðunum á
framfæri, og óskað eftir að mál séu sett á dagskrá. Formaður nefndarinnar ætlar að fá lögfræðilegt
álit á hlutverki nefndarinnar.
Eftirfarandi atriði komu fram í umræðum framkvæmdastjórnar um þessi mál.


Stór matskerfi sem mörg lönd hafa komið á hjá sér hafa gefist illa en einkenni þeirra
eru ákvarðanir að ofan og ekkert samráð við fagfólkið í skólunum.
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Framkvæmdastjórn lýsti áhyggjum sínum af því ef stefnan væri að taka upp hér á
landi viðlíka matskerfi.



Mikilvægt að matsgögn sem er safnað um menntakerfið komi að gagni og nýtist í
skólastarfinu.



Nálgun og áherslur samstarfsráðs um starfsþróun kennara og skólastjórnenda eru
gerólíkar miðað við hugmyndirnar í stefnudrögum um náms- og gæðamat.



Á ráðstefnunni „Vegur til farsældar? Mat og mælingar á árangri skólastarfs“ 20.
september sl. voru ráðstefnugestir beðnir um álit á þessum spurningum:
1.
2.
3.

5.

Hvaða meginsjónarmið hafa staðið uppúr í umræðu dagsins?
Eru einhver sjónarmið um mat og mælingar á árangri skólastarfs sem vantaði í
umfjöllun ráðstefnunnar?
Hvaða ábendingum viljið þið koma á framfæri til þeirra sem móta stefnu um
mat og mælingar á skólastarfi?
Skoða þarf stefnudrögin um náms- og gæðamat með hliðsjón af punktunum
sem komu fram í umræðunum á ráðstefnunni um þessar spurningar.



Það er ljóst að MMS er á eigin siglingu þrátt fyrir tal um samstarf og samráð við
fagfólkið í skólunum.



Afla þarf upplýsinga um hvaðan þessi stefnudrög eru komin?



Mikilvægt að komast nær málunum í MMS og ákveðið að óska eftir því að forstjóri
stofnunarinnar komi á næsta fund í framkvæmdastjórninni.

ÖNNUR MÁL

Engin önnur mál komu fram.
Næsti fundur framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ er mánudaginn 28. nóvember nk., kl. 13:00.

Fleira var ekki rætt og fundi var slitið kl. 14:30.
Fundargerð rituðu Guðbjörg Ragnarsdóttir og Daníel Arason.
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