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Fundargerð framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ
28. fundur mánudaginn 19. desember 2016, kl. 13:30
Haldinn í Vestra, Kennarahúsi
Mætt: Aðalheiður Steingrímsdóttir (KÍ), Alma Oddgeirsdóttir (FS), Anna María Gunnarsdóttir
(FF), Daníel Arason (FT), Fjóla Þorvaldsdóttir (FL), Guðbjörg Ragnarsdóttir (FG), Ingileif
Ástvaldsdóttir (SÍ).
Ingibjörg Kristleifsdóttir (FSL) boðaði forföll.
Aðalbjörn Sigurðsson útgáfu- og kynningarstjóri KÍ sat fundinn undir 1. lið.
DAGSKRÁ
1.
Sjónvarpsþáttagerð KÍ.
2.
Fundargerð 27. fundar framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ 28. nóvember 2016.
3.
Menntun og skólaganga barna og ungmenna í leit að vernd.
4.
Samstarfsráð um starfsþróun.
5.
PISA.
6.
Starfsáætlun skólamálaráðs 2017.
7.
Önnur mál.

Aðalheiður setti fundinn og gengið var til dagskrár.

1.

SJÓNVARPSÞÁTTAGERÐ KÍ

Aðalbjörn Sigurðsson útgáfu- og kynningarstjóri KÍ fjallaði um stöðu útgáfumála sambandsins.
Hann greindi frá því að á stjórnarfundi KÍ 16. desember sl. hafi verið fjallað um útgáfumálin og
samþykktar tillögur útgáfusviðs um áherslur í starfinu árið 2017. Þær fela í sér að efla
Skólavörðuna, bæði blaðið og vefinn, að vera með vikulegar fréttir á vefnum af félagsstarfinu og
úr Kennarahúsinu og að endurvekja KÍ Eplið og gefa það út mánaðarlega með helstu fréttum af
starfinu. Aðalbjörn sagði einnig frá sjónvarpsþáttagerð um menntamál sem stjórn samþykkti að
KÍ stæði fyrir í samstarfi við sjónvarpsstöðina Hringbraut, þar sem byrjað væri á sex til átta
þáttum, hver væri 25-27 mínútur að lengd. Fyrirhugað væri að þættir verði tvískiptir, í fyrri hluta
verði tekin viðtöl í skólunum og í síðari hluta verða nokkrir viðmælendur í sjónvarpssal um
málaflokkinn sem fjallað er um í fyrri hlutanum. Gert er ráð fyrir tveimur þáttastjórnendum,
Aðalbjörn er annar en hinn kæmi utan Kennarahúss og þyrfti sá að vera kona og helst kennari í
grunninn og verður ritstjórn þátttanna í þeirra höndum. Stefnt er að því að tökur hefjist í janúar og
útsendingar byrji í febrúar/mars. Væntanlega verða þættirnir sendir út vikulega og verða þeir
aðgengilegir á vef Hringbrautar og að KÍ geti deilt þeim að vild. Tilgangur þáttanna er að opna
skólana og veita almenningi innsýn í skólastarfið. Markhópurinn væri tvískiptur, annars vegar
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kennarar og hins vegar almenningur. Umræður fóru fram um efnisatriði þáttanna, og var bent á
aðalnámskrár og breytingar á skólastarfi, nýjungar í skólastarfi, kennarastarfið - dagur í lífi
kennarans, skólastjórnun, kennaramenntun, skóli í fjölmenningarsamfélagi, skóli og menntun án
aðgreiningar, börn í hópi flóttamanna/hælisleitenda, list-; tækni- og verkgreinar, staða tónlistarskólans, velferð nemenda, stoðþjónusta í skólum, hvernig búið er að börnum og ungmennum.
Mikilvægt væri að gætt verði að því að dreifa viðtölum í skólunum sem jafnast um landið.
Framkvæmdastjórn skólamálaráðs gerði góðan róm að tillögum útgáfusviðs og var Aðalbirni
þakkað fyrir kynninguna og samræðurnar og hvarf hann af fundi.

2.

FUNDARGERÐ 27. FUNDAR FRAMKVÆMDASTJÓRNAR
SKÓLAMÁLARÁÐS KÍ 28. NÓVEMBER 2016

Engar athugasemdir voru gerðar við fundargerðina og var hún samþykkt.

3.

MENNTUN OG SKÓLAGANGA BARNA OG UNGMENNA Í LEIT AÐ
VERND

Rætt var um minnisblað framkvæmdastjórnar skólamálaráðs um menntun og skólagöngu barna
og ungmenna í hópi flóttamanna/hælisleitenda á Íslandi sem lagt var fram á fundi stjórnar KÍ 16.
desember sl. og skýrslu framkvæmdastjórnar um ráðstefnu Alþjóðasamtaka kennara um menntun
barna í hópi flóttamanna/hælisleitenda sem haldin var í Stokkhólmi í nóvember sl. sem þrír
fulltrúar í framkvæmdastjórn sóttu á vegum KÍ. Í skýrslunni er umfjöllun um ráðstefnuna og
stöðu þessara mála á alþjóðavísu og í einstökum löndum og greint frá tillögum Alþjóðasamtakanna um hvernig kennarasamtök, stjórnvöld, skólar og félagasamtök geti unnið að þessum
málum. Markmiðið með skýrslunni er að hún geti nýst sem vinnuplagg KÍ í þessum málaflokki.


Ákveðið var að biðja útgáfusvið KÍ að vekja athygli á skýrslunni með því að útbúa
frétt um ráðstefnuna og að gera skýrsluna aðgengilega á vef KÍ.

Aðalheiður sagði að viðtökur í stjórn KÍ við tillögum í minnisblaði framkvæmdastjórnar um starf
að menntun og skólagöngu barna og ungmenna í hópi flóttamanna/hælisleitenda hér á landi hefðu
verið góðar.
Umræður fóru fram um næstu skref í starfinu samkvæmt tillögunum í minnisblaðinu:


Að framkvæmdastjórn óskaði eftir fundi í febrúar nk. með kennurum í skólum í
Hafnarfirði, Reykjanesbæ og Reykjavík sem taka við börnum í hópi flóttamanna/
hælisleitenda samkvæmt samningum við Útlendingastofnun og að notaður yrði til
þessa reglulegur fundur í framkvæmdastjórn í umræddum mánuði. Markmiðið með
fundinum væri að fá sýn viðkomandi kennara á stöðuna í málaflokknum, hvað þeim
fyndist brýnt að gera og skoðanir þeirra á því hvað KÍ gæti gert á þessu sviði/stutt við
skóla og kennara sem taka á móti börnum í þessum hópi. Rætt var um að að halda
þennan fund á vettvangi, í einhverjum þeirra skóla sem taka við börnum í þessum
hópi, og að biðja um að frá hverjum skóla kæmi einn kennari og einn sem héldi utan
um þetta starf í skólanum.



Brýnt væri að skoða það sem kennarasamtök í nágrannalöndum hafa verið að gera í
þessum málum og var ákveðið að fulltrúar í framkvæmdastjórn kynni sér upplýsingar
um þetta starf fyrir næsta fund í framkvæmdastjórn í janúar nk. en þá verða þær
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ræddar og afstaða tekin til nýtingu þeirra. Mikilvægt væri að hafa þetta á dagskrá
strax á nýju ári.


4.

Málþing skólamálaráðs KÍ 2. mars 2017 um menntun og skólagöngu barna í hópi
flóttamanna/hælisleitendam, markhópar, markmið, fókus/áherslur, dagskrá og
þátttakendur. Markhópar væru skólafólk, skólar og stjórnvöld, og markmiðið með
málþinginu væri að vekja athygli á aðstæðum þessara barna, vinna að vitundarvakningu um stöðu þeirra, og að skapa skilning á aðstæðum og mismunandi stöðu þeirra
samkvæmt lögum (kvótaflóttafólk versus flóttafólk/hælisleitendur). Vera flóttamanna
hér á landi er ekki tímabundið mál heldur eru þeir komnir til að vera, þeir eru
fjölbreyttur hópur sem hefur mismunandi þarfir. Meginfókus málþingsins væri
vitundarvakning, að vanda þurfi til verka við að taka móti flóttamönnum, og að hafa
skilning á aðstæðum þeirra og þörfum. Meginspurningar málþingins væru: Hvað
viljum við að breytist? Hvernig viljum við hafa hlutina hér á landi? Hvað er það í ytri
umgjörðinni sem skiptir máli? Varðandi dagskrá var ákveðið að byggja að einhverju
leyti á ráðstefnu Alþjóðasamtakanna í nóvember sl. sem þrír fulltrúar úr framkvæmdastjórn sóttu, Aðalheiður, Ingibjörg og Ingileif, og að þær héldu stutt
inngangserindi um lærdóm þeirra af ráðstefnunni út frá mismunandi efnisþáttum. Á
málþinginu verði áhersla lögð á að fjalla um ytri umgjörðina um þennan málaflokk
sem KÍ væri hluti af, og hvað KÍ ætli að gera í þessum efnum, en Alþjóðasamtökin
hafa sett fram tillögur um starf kennarasamtaka í málaflokknum, stjórnvalda, skóla og
félagasamtaka (sjá bls. 10 í skýrslunni um ráðstefnuna). Að auki er stefnt að því að á
málþinginu verði innlegg frá kennara í skóla sem tekur á móti þessum börnum,
umræðuhópar verði um tilteknar spurningar, og að lokum verði innlegg frá frá
nemanda og foreldrum/forráðamönnum úr þessum hópi. Rætt var um að byrja á
inngangserindum, því næst væru umræðuhópar um tilteknar spurningar um ytri
umgjörðina og að lokum kæmi innlegg frá barni og foreldri. Stefnt er að því að
málþingið standi frá kl. 14:00-16.30, og er það skilgreint sem fræðslufundur
skólamálaráðs á vorönn og allar skólamálanefndir aðilarfélaga boðaðar á það en
einnig verður það opið kennurum og skólastjórnendum. Ákveðið var að bjóða
fulltrúum frá Sambandi íslenskra sveitafélaga, Rauða krossinum, menntamála- og
velferðarráðuneyti að sitja málþingið.

SAMSTARFSRÁÐ UM STARFSÞRÓUN

Aðalheiður greindi frá stöðunni í málefnum ráðsins samkvæmt tölvupósti dags 16. desember sl.
sem hún sendi til fulltrúa KÍ í ráðinu til að upplýsa um stöðuna. Þar kemur fram að til að bregðast
við þeirri biðstöðu sem er í málefnum ráðsins út af pólitísku stöðunni í landinu þá tók
stýrihópurinn sér fyrir hendur að senda starfandi menntamálaráðherra bréf til að þrýsta á að ráðið
fengi fjármuni og starfsmann til að gera farið af stað með verkefnin, og með fylgdu drög að
starfsáætlun/fjárhagsáætlun í fylgiskjali sem stýrihópurinn var þá búinn að setja saman á grunni
síðasta fundar í samstarfsráðinu. Formaður samstarfsráðsins fylgdi þessu bréfi eftir innan
ráðuneytisins með sérstöku minnisblaði. Engin viðbrögð voru komin við þessum sendingum á
fundi stýrhópsins 15. desember sl. og því ákvað stýrihópurinn að mikilvægt væri að hver aðili í
ráðinu, KÍ, Sambandið og háskólarnir, sendi bréf til starfandi ráðherra til að þrýsta á að
samstarfsráðið fengi strax góða viðspyrnu í sínum verkefnum, fjármuni og starfsmann.
Aðalheiður mun senda slíkt bréf fyrir hönd KÍ. Á stýrihópsfundinum var einnig gengið frá
drögum að starfsáætlun og fjárhagsáætlun samstarfsráðsins og bað formaður ráðsins um að hver
aðili í stýrihópnum myndi taka drögin fyrir í sínu baklandi og ennfremur að skoða verkefni í
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drögunum sem hver aðili myndi vilja taka í fóstur/hafa frumkvæði að því að koma í gang. Stefnt
væri að fundi í ráðinu 11. janúar þar sem ræða á starfsáætlunardrögin og næstu skref í starfinu.
Áformað er að boða forstjóra Menntamálastofnunar á fundinn til að ræða hlutverk og verkefni
ráðsins í starfsþróun kennara og skólastjórnenda.
Umræður fóru fram um drög að starfsáætlun samstarfsráðsins og hvaða verkefni KÍ gæti tekið í
fóstur/haft frumkvæði að því að koma í gang. Rætt var um að félagsmenn KÍ hefðu ríka hagsmuni
af því að úttekt á núverandi stoðkerfi við starfsþróun verði komið fljótt af stað og einnig gæti KÍ
skoðað að taka málþing í fóstur. Framkvæmdastjórn var sammála um að allir aðilar í samstarfsráðinu þurfi að bera ábyrgð á því að koma af stað verkefnum sem tengjast nýliðun sem og að
sameinast um þróunarverkefni en þau útheimti fjármuni.


Ákveðið var að taka þetta efni aftur upp á fyrsta fundi framkvæmdastjórnar
skólamálaráðs KÍ á nýju ári, og að boða þá fulltrúa KÍ í samstarfsráðinu á fundinn
sem ekki eru í framkvæmdastjórn, Dagrúnu Hjartardóttur, Harald Árna Haraldsson og
Hjördísi Þorgeirsdóttur.

Í tengslum við starfsáætlun samstarfsráðsins var einnig rætt um hvernig ráðið ætlaði sér að koma
tillögum inn í farveg næstu kjarasamninga aðildarfélaga KÍ og var bent á þá staðreynd að
leikskólakennarar hafi engan skilgreindan tíma til starfsþróunar. Framkvæmdastjórn var sammála
um að mikilvægt væri að þessi atriði yrðu rædd á næsta fundi framkvæmdastjórnar og að fulltrúar
KÍ í ráðinu tækju þessi mál upp á þeim vettvangi.

5.

PISA

Umræður fóru fram um minnisblað um PISA 2015 en það var lagt fram á stjórnarfundi KÍ 16.
desember sl. og var því beint til umfjöllunar í skjólamálaráði KÍ. Í minnisblaðinu er eftirfarandi
umræðuspurningum varpað fram; Hverjar eru ástæður þróunarinnar í PISA? Hver þurfa
viðbrögðin að vera, hvernig, hverjir? Fulltrúar í framkvæmdastjórn voru beðnir um að fara með
minnisblaðið inn í sínar skólamálanefndir til umræðu og að koma með endurgjöf á næsta fund
framkvæmdastjórnar.
Aðalheiður bað fulltrúa grunnskólans í framkvæmdastjórn um hugleiðingar þeirra um PISA.
Ingileif upplýsti að ræða eigi niðurstöðurnar á fundi stjórnar og skólamálanefndar SÍ í janúar. Að
hennar mati var áhugavert að heyra nýjan tón frá Menntamálastofnun um að ætlunin væri að veita
grunnskólum og kennurum meiri stuðning og það þyrftum við að nýta okkur. Það væri
sameiginlegt verkefni kennara, skóla, sveitarfélaga, ríkis og kennaramenntastofnana að bæta
árangur nemenda. Ingileif sagði að grunnskólinn þyrfti að einbeita sér að þeim verkefnum sem
komin væru af stað eins og læsisvinnu, rafrænum samræmdum prófum og tilfærslu samræmdra
prófa, það væri ekki tímabært að grunnskólinn tæki að sér fleiri verkefni. Guðbjörg greindi frá að
fjalla eigi um málið í skólamálanefnd FG í janúar.
Rætt var um að nauðsynlegt væri að hugsa inn á við, ekki bara benda á aðra, og að kennarar og
skólastjórnendur ræði það sem þeir geti gert til að bæta námsárangur. Að þessu verkefni þyftu
allir að vinna með kennurunm og skólastjórnendum, ríki, sveitarfélög, foreldrar og
kennaramenntunarstofnanir. Einnig væri nauðsynlegt að skoða breytileika milli svæða og innan
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skóla. Tónninn í umræðunni um niðurstöður PISA væri samvinna margra og nú væri lag að nýta
sér það.


6.

Ákveðið var að senda bréf til nýs menntamálaráðherra um það hvernig bregðast þurfi
við niðurstöðum PISA. Í bréfinu þurfi m.a. að ræða um aðbúnað nemenda,
starfsþróun kennara og þróun kennarastarfsins.

STARFSÁÆTLUN VORANNAR

Rætt var um norrænu menntamálavikuna og útgáfu bæklinga um skóla- og menntamál, drög að
útfærslum og kostnaðaráætlanir en þær þarf að leggja fyrir stjórn KÍ í janúar. Í tillögum um
útfærslu á norrænu menntamálavikunni er lagt til að gefnir verði út fimm einblöðungar, einn með
ákveðnum grunnupplýsingum um hvert skólastig, einn um tónlistarskólann og einn um
kennarastarfið. Í norrænu menntamálavikunni eru nemendur og skólastarfið í brennidepli þar sem
vakin er athygli almennings á ýmsum þáttum er varða menntamál á Norðurlöndum með
samanburði á þeim milli landa, svo sem velferð barna og ungmenna, kostnaður við menntun og
skólagöngu og stuðningur við þau.
Rætt var um hvort hvort betra væri að skrifa greinar um norrænan menntamálasamanburð í stað
þess að gefa út einblöðunga og hvort fulltrúar í framkvæmdastjórn geti tekið að sér að skrifa
greinarnar.


Engar endanlegar ákvarðanir voru teknar en samt ákveðið að fulltrúar í
framkvæmdastjórn skoði heimildarnar sem gefnar eru upp í tillögum um útfærslu og
að þeir reyni að gera sér grein fyrir vinnunni sem gæti falist í greinaskrifum og að
málin verði rædd að nýju á næsta fundi í framkvæmdastjórn.

Hvort sem niðurstaðan verði að skrifa greinar eða gefa út einblöðunga er markmiðið það sama, að
vekja athygli almennings á ýmsum þáttum er varða menntamál á Norðurlöndum með samanburði
á þeim milli landa, svo sem velferð barna og ungmenna, kostnaður við menntun og skólagöngu
og stuðningur við þau.
Umræður fóru einnig fram um útgáfu á bæklingum um skóla- og menntamál á árinu 2017.
Framkvæmdastjórn var sammála um að skilgreina þurfi betur markhópa, tilgang með
bæklingunum, efni, framsetningu og lengd. Það væri gagnlegt að hafa bæklinga til að taka með
sér á fundi og til að dreifa í skólana. Því var velt upp hvort bæklingar gætu verið fóður í
skólamálaumræðu og að þeim mætti dreifa á þingi KÍ 2018.


7.

Ákveðið var að fresta frekari umræðu um bæklingana til næsta fundar
framkvæmdastjórnar.

ÖNNUR MÁL

Aðalheiður lagði fram skýrslu KÍ um stjórnarfund NSL sem fram fór 29. nóvember sl. í
Reykjavík. Á fundinum var meðal annars fjallað um starfsáætlun NLS fyrir árið 2017 og eru skóli
fyrir alla, velferð og menntun nemenda í brennidepli, verslunarvæðing og einkavæðing
menntakerfa á Norðurlöndunum. Á fundinum var einnig samþykkt fundaáætlun NLS árið fyrir
2017 og er tímasetning funda eftirfarandi:
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Stjórnarfundur NLS 15.-16. maí, Svíþjóð.
Skólastjórnendavettvangur NLS 12.-14. september, Íslandi.
Forbundseminarium NLS 18.-20. september, Noregi „Lärarprofessionens nya
utmaningar“.
Kennaranemavettvangur NLS 7.-8. október, Finnlandi.
Stjórnarfundur NLS 29.-30. nóvember, Svíþjóð.

Ákveðið var að hafa aðskilda fundi í skólastigadeildum NLS, en tímasetningar á þeim komu ekki
fram á fundinum. Anna María upplýsti að fundur yrði í skólastigadeild framhaldsskólans 23.-24.
mars og Fjóla upplýsti að fundur yrði í skólastigadeild leikskólans 6.-7. apríl.
Ákveðið var að fyrsti fundur framkvæmdastjórnar skólamálaráðs á nýju ári verði föstudaginn 6.
janúar kl. 13:30.
Ingileif sagði frá áhugaverðu meistaraverkefni sem skólastjóri Tónlistarskóla Eyjafjarðar hefur
nýverið lokið, sem er rannsókn á þróun kennsluhátta í tónlistarskólum. Áhugi kom fram á því hjá
framkvæmdastjórn á því að fá kynningu á niðurstöðum á vörönn og tók Ingileif að sér að kanna
möguleika á því.
Ingileif upplýsti um að Menntamálastofunun hafi loksins boðað til fundar samráðshóps SÍ og
stofnunarinnar um innleiðingu rafrænna samræmdra prófa og að fundurinn verði haldinn 4. janúar
nk.
Fjóla upplýsti að FL og FSL hafi hlotið styrk frá Jafnréttisráði Íslands til að kynna starf
leikskólakennara. Búið væri að ráða karlkynsleikskólakennara til að fara í alla framhaldsskóla
landsins til að kynna leikskólakennarastarfið.

Fleira var ekki rætt og var fundi slitið kl. 16:30.
Alma Oddgeirsdóttir ritaði fundargerð.
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