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Fundargerð framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ
27. fundur mánudaginn 28. nóvember 2016, kl. 13:00
Haldinn í Vestra, Kennarahúsi
Mætt: Aðalheiður Steingrímsdóttir (KÍ), Alma Oddgeirsdóttir (FS), Anna María Gunnarsdóttir
(FF), Fjóla Þorvaldsdóttir (FL), Ingibjörg Kristleifsdóttir (FSL) og Ingileif Ástvaldsdóttir (SÍ).
Guðbjörg Ragnarsdóttir (FG) og Daníel Arason (FT) boðuðu forföll.
DAGSKRÁ
1.
Fundargerð 26. fundar framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ 24. október 2016.
2.
Starfsáætlun skólamálaráðs KÍ 2016-2017.
3.
Ráðstefna Alþjóðasamtaka kennara um menntun og skólagöngu barna og ungmenna í hópi
flóttamanna, Stokkhólmi, 21.-22. nóvember 2016.
4.
Önnur mál.
5.
Veffundur Alþjóðasamtaka kennara um PISA 2015, kl. 14:30-16:00.

Aðalheiður setti fundinn og gengið var til dagskrár.

1.

FUNDARGERÐ 26. FUNDAR FRAMKVÆMDASTJÓRNAR
SKÓLAMÁLARÁÐS KÍ, 24. OKTÓBER 2016

Fundargerðin var samþykkt.
Aðalheiður vakti athygli á eftirtöldum atriðum í fundargerðinni og umræður fóru fram um þau.

Samræður við fulltrúa MVS/HÍ og LHÍ um aðsókn í kennaranám í list- og verkgreinum
Framkvæmdastjórn skólamálaráðs KÍ og stýrihópur list- og verkgreinakennara mun funda með
fulltrúum Menntavísindasviðs HÍ og LHÍ 15. desember n.k. um aðsókn í kennaranám við skólana
í list- og verkgreinum. Niðurstöður úr könnun menntamálaráðuneytisins á umfangi list- og
verkgreina í grunnskólum liggja ekki enn fyrir en haft verður samband við KÍ þegar línur færu að
skýrast. Eftir áramót ætlar framkvæmdastjórn og stýrihópurinn að eiga fundi með skólastjórnendum í skólum þar sem list- og verkgreinar standa vel.

Mat framkvæmdastjórnar á skólamálaþingi KÍ 5. október 2016 og hugmyndir um starf að
því að vinna með þemað um faglega forystu kennara
Gerð var grein fyrir umræðum á síðasta stjórnarfundi KÍ um mat framkvæmdastjórnar á
skólamálaþingi KÍ 5. október sl. og um hugmyndir framkvæmdastjórnar hvernig mætti vinna
áfram með þema þingsins um faglega forystu kennara, sem lagt var fram á fundinum. Viðtökur
við mati og hugmyndum framkvæmdastjórnar voru blendnar. Framkvæmdastjórn er einhuga um
að halda sínu striki með skólamálaþingin og starf að faglegri forystu kennara. Rætt var um að
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e.t.v. væri lag að setja „hlusta fundina“ á fræðsludagskrá skólamálaráðs á næsta skólaári. Hægt
væri að hafa þessa fundi með ýmsu formi, t.d. sem heimspekikaffi eða með námsstefnufyrirkomulagi SÍ þar sem skóli framtíðarinnar væri í brennidepli og samræður jafningja um hvað KÍ
gæti gert til að aðstoða við faglega forystu kennara. Nauðsynlegt væri að hafa skýra umgjörð um
„hlusta fundina“, kveikju, stutt innlegg og samræður í rýnihópum. Einnig kom fram sú hugmynd
að skólamálaráð stæði fyrir „hlusta fundi“ á ársfundi KÍ 2017, sem haldinn verður föstudaginn 7.
apríl.

Samstarfsráð um starfsþróun kennara og skólastjórnenda
Á öðrum fundi samstarfsráðsins 7. nóvember sl. var unnið í fjórum í vinnuhópum um efni
erindisbréfs ráðsins til að móta starfsáætlun ráðsins 2016-2019:
a.

Kynningar og samræður við skólasamfélagið um niðurstöður fagráðs um starfsþróun
kennara og fræðslu fyrir ráðið svo það geti sem best sinnt hlutverki sínu.

b.

Greining á þörfum kennara og skólastjórnenda fyrir starfsþróun.

c.

Stoðkerfi og starfsþróun.

d.

Nýliðun og brotthvarf úr kennslu.

Stýrihópi ráðsins var falið að raða niðurstöðum hópanna saman í drög að starfsáætlun og er vinna
hafin við það verk. Að öðru leyti eru málefni ráðsins í biðstöðu þar sem ekki er búið að mynda
nýja ríkisstjórn. Mjög mörg verkefni bíða úrlausnar og staðan því erfið. Ef stýrihópurinn verður
búinn að raða saman afurðum vinnufundar ráðsins í drög að starfsáætlun fyrir næsta fund
framkvæmdastjórnar sem verður 12. desember nk. þá er tilefni til að nota þann fund til að fara
yfir drögin og stöðuna í málefnum ráðsins, en að öðrum kosti bíður það til fyrsta fundar
framkvæmdastjórnar á nýju ári.

Menntamálastofnun
Á fundi ráðgjafarnefndar Menntamálastofnunar 13. október sl. lagði forstjóri stofnunarinnar fram
drög að stefnumótun um náms- og gæðamat fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla og um útgáfu
námsgagna fyrir grunnskóla. Í stefnudrögum um náms- og gæðamat er fjallað um gerð matskerfis
og að hugmyndirnar um það væru byggðar á umræðum í vinnustofu sem haldin var í Menntamálastofnun fyrir hádegi 20. september sl. en þar kynnti sérfræðingur frá OECD skýrslu OECD
um náms- og gæðamat sem einnig var kynnt á ráðstefnunni Vegur til framtíðar sem haldinn var
eftir hádegi sama dag. Á ráðstefnunni fóru fram umræður í hópum um náms- og gæðamat þar
sem fram komu ýmsar ábendingar sem sagt var að tekið yrði tillit til við gerð stefnumótunar um
náms- og gæðamat, en þær koma ekki fram í stefnudrögunum heldur er látið að því liggja í
stefnudrögunum að hugmyndirnar sem þau byggi á hafi orðið til í áðurnefndri vinnustofu. Hvorki
er hægt að heimfæra drögin upp á kynningarfundinn í vinnustofunni né við ábendingar sem komu
fram á ráðstefnunni en þar kom samt fram að markmiðið með umræðunum væri að hafa ábendingarnar til hliðsjónar við gerð stefnudraga sem stæði til að smíða. Stefnudrögin og ábendingarnar
sem komu úr umræðunum á ráðstefnunni haldast alls ekki í hendur og á vinnustofunni fóru engar
stefnumótunarumræður fram um drög að náms- og gæðamati. Umfjöllun sérfræðings OECD um
skýrslu OECD um náms- og gæðamat er heldur ekki í samræmi við stefnudrög Menntamálastofnunar. Framkvæmdastjórn er afar ósátt við þessi vinnubrögð Menntamálastofnunar og
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framsetningu í stefnudrögunum. Ákveðið var að fá forstjóra stofnunarinnar á fund framkvæmdastjórnar í desember eða janúar.

2.

STARFSÁÆTLUN SKÓLAMÁLARÁÐS KÍ 2016-2017

Rætt var um verkefni skólamálaráðs sem eru tímasett á vorönn 2017 samkvæmt starfsáætlun og
settar niður tímasetningar vegna undirbúnings. Aðalheiður óskaði eftir heimild stjórnar KÍ til að
ráðast í þessi verkefni á stjórnarfundi KÍ 30. september sl.

Norræn menntamálavika og aðkeypt vinna sérfræðings
Stjórn KÍ samþykkti norrænu menntamálavikuna en óskaði eftir að framkvæmdastjórn gerði
kostnaðaráætlun um að kaupa vinnu af sérfræðingi í tengslum við hana við að vinna upp efni úr
skýrslum og rannsóknum um norræn skóla- og menntamá til að nota í þessari viku, og að
áætlunin væri lögð fram í stjórninni. Framkvæmdastjórn ræddi um efnisþætti og markmið
menntamálavikunnar. Markmiðið er að vekja athygli fjölmiðla, almennings og félagsmanna á
ýmsum þáttum er varða menntamál á Norðurlöndum með samanburði á þeim milli landa til að
draga fram stöðuna á Íslandi í samanburði við hin. Ákveðið var að taka tvo efnisþætti á hverju
skólastigi og bera saman milli landa. Í þessum samanburði verða menntun og velferð barna og
ungmenna, jafnrétti til náms, gjaldtaka í skólakerfinu, starfsaðstæður og kjör kennarastéttarinnar í
brennidepli, og að verða viðfangsefnin valin með hliðsjón af megináherslum í starfi skólamálaráðsins. Ákveðið var að leita til Steinunnar Stefánsdóttur fyrrverandi fréttastjóra Fréttablaðsins og
að biðja hana um að gera tilboð í efnisvinnslu. Aðalheiður tók að sér að móta betur þau atriði sem
tekin verða til umfjöllunar í norrænu menntamálavikunni. Ákveðið var að vikan verði dagana 6.10. mars 2017.

Útgáfa bæklinga um skóla- og menntamál
Í stað þess að gefa út umræðuhefti um menntamál sem bækling var niðurstaða umræðna í stjórn
KÍ að gefa frekar út nokkra bæklinga um skóla- og menntamál, og var óskað eftir að
framkvæmdastjórn legði áætlun um þessa útgáfu fyrir stjórnina. Framkvæmdastjórn ræddi um
hvaða málefni ætti að fjalla um í þessum bæklingum og var niðurstaðan að taka fyrir:


Faglega forystu kennara, starfsþróun, kennarastarfið, starfsaðstæður og nýliðun.



Skóla margbreytileikans, menntun án aðgreiningar, börn af erlendum uppruna og
velferðarþjónustu við börn og ungmenni.

Ákveðið var að stefna að því að gefa út einn til tvo bæklinga bæði á vor- og haustönn 2017.

Fundir á vorönn 2017


Málþing MVS/HÍ, KÍ og HA um leiðsögn við kennaranema og nýliða í starfi verður
haldið fimmtudaginn 26. janúar.



Stjórn KÍ samþykkti að skólamálaráð haldi málþing um skóla margbreytileikans og
flóttamannabörn á vorönn 2017. Framkvæmdastjórn ákvað að hafa málþingið
fimmtudaginn 2. mars eftir hádegi, og að það verði skilgreint sem fræðslufundur
skólamálaráðs á vorönn 2017.
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3.



Ársfundur KÍ 2017 verður haldinn föstudaginn 7. apríl. Framkvæmdastjórn ákvað að
ræða á næsta fundi sínum faglegar áherslur til umfjöllunar á ársfundinum, og að
leggja línur um þær.



Fund skólamálaráðs og menntamálaráðuneytis um Evrópumenntamál þarf að halda á
vorönn og var ákveðið að leggja til við ráðuneytið að hann verði haldinn
fimmtudaginn 23. mars, eftir hádegi, og að fulltrúar í framkvæmdastjórn hafi með sér
fólk úr sínum skólamálanefndum eins og tök eru á.



Ákveðið var að boða til fundar með fagfélögum kennara fimmtudaginn 18. maí.

RÁÐSTEFNA ALÞJÓÐASAMTAKA KENNARA UM MENNTUN OG
SKÓLAGÖNGU BARNA OG UNGMENNA Í HÓPI FLÓTTAMANNA,
STOKKHÓLMI, 21.-22. NÓVEMBER 2016

Aðalheiður Steingrímsdóttir, Ingibjörg Kristleifsdóttir og Ingileif Ástvaldsdóttir sóttu ráðstefnuna
fyrir hönd KÍ og greindu frá framkvæmd hennar og innihaldi. Að þeirra mati var ráðstefnan
einstaklega vel skipulögð, innihaldsrík og gagnleg og fróðlegt að fá upplýsingar um stöðu mála
frá fólki á vettvangi, stjórnvöldum og fræðasamfélaginu. Mjög mikilvægt er að skiptast á
skoðunum um hvernig hægt er að vinna að þessu erfiða verkefni. Aðstæður barna í þessum hópi
eru afar ólíkar en allir eiga það sammerkt að eiga rétt á menntun og það þarf að koma starfi að
þessu markmiði markvissar á dagskrá KÍ. Fram kom á ráðstefnunni að menntun væri ekki eina
lausnin á vanda þessa hóps heldur innihéldu allar lausnirnar menntun á einhverju sviði. Ekki væri
hægt að benda á einhverja eina lausn sem hrinda þarf í framkvæmd til að koma til móts við börn
og ungmenni í hópi flóttamanna heldur væri um mjög stórt og flókið verkefni að ræða. Á
ráðstefnunni störfuðu margir vinnuhópar um mismunandi þætti er varða málefnið og sóttu AS, IK
og IÁ málstofur um stuðning við kennara sem kenna börnum og ungmennum í hópi flóttamanna
og um þátt kennarasamtaka í því að vinna að rétti þeirra til menntunar og skólagöngu. Hér á landi
er mjög aðkallandi að skoða hvað verið er að gera í menntun og skólagöngu barna og ungmenna í
hópi flóttafólks og kortleggja það. Einnig þarf að gera markvissa stefnu í málaflokknum.
Mikilvægt er að skoða aðstæður flóttafólks og hælisleitenda og halda vökunni gegn hatursáróðri.
Bent var á App af ráðstefnunni, evenmobi.com, og á blogg Natalie Scott,
nataliescott.wordpress.com, sem gefur góða mynd af dagskrá ráðstefnunnar. Ingileif hefur einnig
gert ráðstefunni mjög góð skil á bloggi sínu. Aðalheiður mun taka saman skýrslu um ráðstefnuna
sem miðalð verður á heimasíðu KÍ. Rætt var um hvað gera eigi með þennan gagnlega efnivið sem
aflað var á ráðstefnunni til að vekja athygli á málunum, og var ákveðið að nauðsynlegt væri að
skrifa greinar um þau. Í þessu sambandi rifjuðu Ingibjörg og Aðalheiður upp að þær hefðu tengt
sig við ýmsa aðila vegna þessara mála, Sambandið, Borgina, innanríkisráðuneytið,
velferðarráðuneytið, menntamálaráðuneytið, Lækjarskóla í Hafnarfirði og Rauða krossinn.
Kominn væri á samræðuvettvangur fulltrúa þessara aðila sem innanríkisráðuneytið væri í forsvari
fyrir og hafnar væru umræður um að vinna upp ramma um menntun og skólagöngu barna í hópi
hælisleitenda vegna reglugerðar sem setja ætti á grunni laga um útlendinga. Framkvæmdastjórn
ræddi um það sem KÍ þyrfti að gera fyrir sitt leyti og var ákveðið að byrja á því á nýju ári að hafa
samband við kennara í skólum í þeim þremur sveitarfélögum sem taka á móti hælisleitendum
samkvæmt samningum við Útlendingastofnun, Reykjavík, Reykjanesbæ og Hafnarfjörð, og að
efna til fundar með kennurum um hvað KÍ getur gert til að styðja við kennara sem kenna börnum
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og ungmennum í hópi hælisleitenda. Framkvæmdastjórn var sammála um að nauðsynlegt væri að
móta tillögur um starf KÍ að menntun og skólagöngu barna og ungmenna í hópi hælisleitenda,
stuðning við kennara og skóla og að leggja fyrir stjórn KÍ.

4.

ÖNNUR MÁL

Anna María spurði um skipan í fagráð Menntamálastofnunar. Fram kom að Guðbjörg
Ragnarsdóttir og Fjóla Þorvaldsdóttir hafa verið tilnefndar í fagráð um náms- og gæðamat og
Anna María Gunnarsdóttir og Ólafur H. Sigurjónsson í fagráð um upplýsingagjöf og þjónustu.
Ekki eru komnar upplýsingar um tilnefningar í fagráð um námsgögn.
Fjóla greindi frá því að stjórn FL hafi fundað með Ragnari Ólafssyni hjá Menntamálastofnun til
að ræða TALIS könnun sem Menntamálastofnun vill leggja fyrir í leikskólum. Í máli Ragnars
kom fram að endanleg ákvörðun um að leggja könnunina fyrir biði nýs ráðherra. Til að könnunin
verði marktæk þurfi að lágmarki 75% þátttöku allra starfsmanna leikskólanna og að mati Fjólu
gæti það reynst þrautin þyngri.
Formlegum fundi framkvæmdastjórnar var slitið kl. 14.30.

5.

VEFFUNDUR ALÞJÓÐASAMTAKA KENNARA UM PISA 2015, KL. 14:3016:00

Á veffundinum ræddi John Bangs sérfræðingur hjá Alþjóðasamtökum kennara um PISA
rannsóknir OECD en OECD mun kynna opinberlega niðurstöður PISA 2015 þann 6. desemner
nk. og veitti ráð um það hvernig kennarasamtök gætu sem best undirbúið sig fyrir viðtökur og
umræður um niðurstöðurnar í sínum löndum.

Alma Oddgeirsdóttir ritaði fundargerð.
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