Skólamálaráð KÍ - 29. fundur 6. janúar 2017

Fundargerð framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ
29. fundur föstudaginn 6. janúar 2017, kl. 13:30
Haldinn í Vestra, Kennarahúsi
Mætt: Aðalheiður Steingrímsdóttir (KÍ), Alma Oddgeirsdóttir (FS), Anna María Gunnarsdóttir
(FF), Fjóla Þorvaldsdóttir (FL), Ingileif Ástvaldsdóttir (SÍ) og Sigurður Sigurjónsson (FSL), sem
sat fundinn í forföllum Ingibjargar Kristleifsdóttur formanns FSL
Daníel Arason (FT) og Guðbjörg Ragnarsdóttir (FG) boðuðu forföll.
Haraldur Árni Haraldsson, Hjördís Þorgeirsdóttir og Laufey Kristinsdóttir fulltrúar KÍ í
samstarfsráði sátu fundinn undir 1. lið.
Arnór Guðmundsson og Gylfí Jón Gylfason frá Menntamálastofnun sátu fundinn undir 4. lið.
DAGSKRÁ
1.
Samstarfsráð um starfsþróun kennara og skólastjórnenda (kl. 13:30-14:30).
2.
Fundargerð 28. fundar framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ 19. desember 2016.
3.
Starfsáætlun skólamálaráðs KÍ 2017: Norræn menntamálavika og útgáfa bæklinga um
skóla- og menntamál, framhaldsumræða frá fundi framkvæmdastjórnar 19. desember 2016.
4.
Samræður við Menntamálastofnun (kl. 15:00-16:00).
5.
Önnur mál:

Skólamálaþing KÍ 5. október 2017.

Fundaplan framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ vorönn 2017.

Aðalheiður setti fundinn og gengið var til dagskrár.

1.

SAMSTARFSRÁÐ UM STARFSÞRÓUN KENNARA OG
SKÓLASTJÓRNENDA

Aðalheiður bauð þau Harald Árna Haraldsson, Hjördísi Þorgeirsdóttur og Laufeyju
Kristinsdóttur, fulltrúa KÍ í samstarfsráði, velkomin og fór yfir tilganginn með fundinum sem
væri umræða um drög að starfsáætlun samstarfsráðsins út frá neðangreindum atriðum vegna
fundar í ráðinu miðvikudaginn 11. janúar nk.:





Almennar athugasemdir við starfsáætlunina og breytingatillögur.
Verkefni sem fulltrúar KÍ í ráðinu sjá fyrir að vilja „taka í fóstur“/hafa frumkvæði að
því að koma í gang.
Skoðanir á forgangsröðun verkefna.
Hugmyndir um starfshópa/nefndir samstarfsráðsins sem taki til starfa í kjölfar
fundarins.
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Eftirfarandi atriði komu fram í umræðunum:

Haraldur Árni:


Verkefni ársins 2017 væru mörg og viðamikil, og spurning hvort áætlunin fyrir 2017
væri raunhæf. Hver kemur til með að sjá um upplýsingaöflun? Er upplýsingaöflun
viðráðanleg?



Mikilvægt væri að byrja að skoða brotthvarf og nýliðun í kennarastéttinni og að
kanna þurfi í tengslum við það af hverju fleiri velji ekki kennaranám en raun ber vitni.
Fara þurfi í víðtækar aðgerðir varðandi nýliðun og brotthvarf í stéttinni og finna leiðir
til úrbóta. Hvað væri hægt að gera til að sporna við brotthvarfi. Nýliðun og brotthvarf
væri mikið áhyggjuefni, mikið álag væri á kennara sem fældi frá starfinu sem og
launin. Það væri verkefni samstarfsráðsins að vekja athygli á þessum þætti.



Starfsþróun væri ekki lykillinn að því að fá fleiri í kennaranám, skortur á símenntun
eða starfsþróun væri ekki meginástæða þess að erfitt væri að fá kennara til starfa.
Samt væri nauðsynlegt að efla starfsþróun í stéttinni og að starfsþróun geti verið lykill
að því að gera starfið og starfsumhverfið aðlaðandi til að fá fólk í stéttina.



Nálgast þurfi símenntun út frá einstaklingnum og hans fagi.

Fjóla:


Drögin tækju á mikilvægum verkefnum, en óvíst væri með starfsmann og fjármuni.



Forgangsraða þurfi varðandi nýliðun og skoða hvernig eigi að halda fólki í stéttinni.



Leggja áherslu á að fá meira fé inn í Sprotasjóð þar sem mikil starfsþróun ætti sér stað
í þróunarverkefnum sem styrkt væru af sjóðnum, og einnig þyrfti að fá meira fé til
Þróunarsjóðs námsgagna.



KÍ taki í fóstur málþing um starfsævilanga kennaramenntun og gæti það efni verið í
brennidepli á næsta Skólamálaþingi KÍ.



Félag leikskólakennara setji það í algeran forgang að leikskólakennarar fái
skilgreindan tíma til starfsþróunar eins og aðrar stéttir kennara. Einnig legði félagið
áherslu á að boðið væri upp á fleiri námsleiðir fyrir starfandi kennara og að veita
þeim tækifæri til að öðlast meistaragráðu með skilgreindum námsleyfum.



Samstarfsráðið þurfi að hefja kynningarstarf og að funda með fagfélögunum til að
heyra áherslur þeirra.

Hjördís:


Starfsáætlunin væri metnaðarfull en framkvæmd hennar væri algerlega háð því að
fjármunir og starfsmaður fengjust.



Mörg stór verkefni væru á vorönn 2017 og e.t.v. þyrfti að færa verkefni til/dreifa
þeim betur á starfstímann, svo sem verkefni við að greina þarfir fyrir starfsþróun.



Við þurfum að læra upp á nýtt að halda málþing og miðla því sem þar fer fram til
starfsfólks skólanna. Þátttaka kennara hafi verið lítil og því þurfi að breyta. Finna
þurfi leiðir til virkja kennara til að sækja fundi og ráðstefnur.



Málþingin væru áhugaverð. Beina þyrfti sjónum að stoðkerfinu og afla upplýsinga
um það og að KÍ tæki það í fóstur. Byrja á að halda málþing um starfsævilanga
kennaramenntun og því næst um stoðkerfið. Málefnið kandídatsár kennara á vettvangi
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væri of þröngt til að halda um það sérstakt málþing, frekar að halda málþing um
stuðning við kennaranema og nýliða í starfi.


Starfshópur þurfi að gera úttekt á stoðkerfi skólanna og greina þarfir. Þetta ætti líka
við um nýliðun, starfshópur greini stöðuna í nýliðun og komi með tillögur að
úrbótum, og einnig þurfi starfshópur að vinna að kynningarstarfi.



Sótt verði um sérstakt fjármagn til að hrinda þróunarverkefnum af stað þar sem
ákveðin stoðkerfi væru prófuð, að eitt þróunarverkefni gæti verið fyrir hverja
skólagerð eða þverfaglegt. Menntamálastofnun væri farin af stað með nýtt viðamikið
sjálfsmatskerfi. Eitt þróunarverkefni gæti t.d. verið að koma af stað umbótum í
skólum eftir ytri úttekt eða sjálfsmat, annað gæti verið stuðningur við innleiðingu
nýjunga, t.d. mentorakerfi, námsmat eða samstarf skólagerða. Gerðar væru
úttektir/mat á þróunarverkefnunum, þau væru framkvæmd í ákveðnum tilgangi,
nauðsynlegt væri að meta þau og kynna ef fleiri vildu feta í sömu fótspor.



Mikilvægt væri að setja kynningarstarfið í forgang og samtal í skólunum um nýja sýn
og skilgreiningu á starfsþróun skv. niðurstöðum fagráðsins og að koma samræðum í
gang í skólunum og rýnihópum um starfsþróun. Þetta mætti t.d. gera með því að búa
til myndbönd, umræðuþætti um starfsþróun og stoðkerfi og senda út í skólana, t.d. um
nýjar áherslur í starfsþróun og starfsævilanga menntun, glærur með myndum og
kveikjum (japanska aðferðin) og að hver skóli gæti myndað rýnihópa/samræðuhópa í
kjölfarið. Þetta væri sjálfbær aðferð sem gæti gagnast mörgum.



Funda þurfi sem allra fyrst með formönnum fagfélaga.



Mikilvægt væri að greina fyrst gögn sem væru fyrir hendi áður en könnunum eða
úttektum væri fjölgað.

Anna María:


Gæta þurfi að því að kraftarnir og verkefnin fari ekki út um víðan völl, og að
starfsþróunin þurfi að vera í brennidepli. Það passi t.d. ekki að hafa Þróunarsjóð
námsgagna í starfsáætlun ráðsins.



Samstarfsráðið þurfi að beita sér fyrir því að fá kennsluráðgjöf fyrir allar skólagerðir,
kennara og stjórnendur, kennsluráðgjöf væri hluti af stoðkerfi við starfsþróun.



Leggja þurfi áherslu á málþingin, þau væru vel til þess fallin að vekja athygli á
ýmsum málum. Byrja þurfi á málþingi um nýliðun, starfsævilanga kennaramenntun
og hlutverkum háskólanna í starfsþróun kennara. Nauðsynlegt væri að breyta
yfirskrift næst síðasta málþingsins, tala þar frekar um hvað mætti bæta í starfsþróun
kennara, í staðinn fyrir hvað fór úrskeiðis í starfsþróun kennara. Einnig að sameina
málþing um endurskipulagningu á sjóðakerfinu og viðhorf stéttarfélaga til sjóðanna.
Markmið málþinga þurfi að vera á hreinu og hverju þau eiga að skila.



Minnst var á málþing MVS/HÍ, KÍ og HA um leiðsögn við kennaranema og nýliða í
starfi sem verður haldið 26. janúar nk.

Alma:


Starfsáætlunin væri metnaðarfull.



Leggja áherslu á nýliðun og brotthvarf sem og nýliða og stuðning við þá við starfi til
að halda fólki í starfi. Leggja áherslu á að koma þessum lið inn í kjarasamninga, þ.e.
að greitt sé fyrir stuðning við nýliða.
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Það vanti tíma í skólunum til að miðla nýjungum.



Hugsa þarf fyrir því að færa málþingin úti í skólana út um allt land, með því fengju
málþingin meiri athygli og meiri hvatning væri fyrir kennara að taka þátt í þeim.



Mikilvægt væri að vinna að því að breyta ímynd stéttarinnar sem hefur birst í fremur
neikvæðu ljósi á undanförnum árum, það væri ekki hvetjandi fyrir ungt fólk að velja
sér kennslu sem ævistarf.

Ingileif:


Öll atriðin í starfsáætlunardrögunum væru mikilvæg.



Forgangsverkefni væru nýliðun, stoðkerfi við starfsþróun og greining á þörfum fyrir
starfsþróun.



Mikilvægt væri að halda málþing um starfsævilanga kennaramenntun.



Þegar háskólarnir hættu að sinna starfsþróunarmálum kennara og hvert
sveitarfélag/skóli tók þau í sínar hendur þá var ábyrgð einstaklinga á eigin starfsþróun
aftengd. Starfsþróunaráætlanir væru í gangi í mörgum sveitarfélögum/skólum og
starfsþróun kennara í tengslum við þær en það vanti meira af fagnámskeiðum. Of
mikil áhersla væri lögð á hvað vanti en lítil áhersla væri lögð á það sem verið væri að
gera í starfsþróun. Greina þurfi það sem í raun og veru væri verið að gera í skólum
landsins. Andinn í starfsáætlunardrögunum væri svolítið þannig að gert væri ráð fyrir
því að lítið væri í gangi í skólunum en það væri alls ekki raunin. Greina þurfi líka það
sem væri í gangi í starfsþróun og starfsþróunaráætlanir skóla og sveitarfélaga.

Guðbjörg:


Aðalheiður fór yfir punkta frá Guðbjörgu sem hún vildi leggja inn í umræðurnar um
áhugaverð verkefni sem KÍ gæti tekið í fóstur.



Greining á þörfum fyrir starfsþróun: Hvaða kröfur um starfsþróun gerir ný námskrá,
niðurstöður úr PISA og aðrir mælikvarðar á menntun. Greina gögn úr TALIS og
öðrum könnunum á þörfum fyrir starfsþróun. Könnun á símenntunaráætlunum/
starfsþróunaráætlunum allra skólagerða.



Stoðkerfi og starfsþróun:Úttekt á núverandi stoðkerfi við starfsþróun. Taka saman
upplýsingar um leiðsögn við kennaranema á vettvangi, nýliða í starfi og annað
fagfólk skóla.



Brotthvarf og nýliðun: Greining á tengslum starfsþróunar og á brotthvarfi úr
kennarastétt



Málþing: Nýliðun, staðan og úrbætur.



Þróunarverkefni: Svigrúm til samtals í skólasamfélaginu- umfang, eðli og innviðir.
Skólastjórar og kennarar sem faglegir leiðtogar.

Laufey:


Fólk þarf að hafa tíma til starfsþróunar í daglegu starfi skólanna.



Vinna þurfi að því að styrkja ímynd stéttarinnar.
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Aðalheiður tók umræðurnar saman:


Pólítíska staðan í málum starfshópsins er óbreytt, umhugsunarvert væri að ráðherra
skipaði samstarfsráðið og setti því erindisbréf en að ekki væri séð fyrir því að
samstarfsráðið gæti farið að vinna í verkefnunum með fjármunum og starfsmanni.
Hvað væri þvælast hér fyrir?



Nokkrar ábendingar voru gerðar við sum verkefni í starfsáætlun ráðsins, svo sem heiti
á málþingum en engar grundvallarbreytingar voru gerðar á sjálfri starfsáætluninni.



Samhljómur um að starfsáætlunin væri metnaðarfull og að framkvæmd hennar væri
algerlega háð því að fjármunir og starfsmaður fengjust.



Öll meginverkefnin þurfi að vera í forgangi og fara strax í gang: kynningarstarf
samstarfsráðsins, greina þarfir fyrir starfsþróun, stoðkerfi fyrir starfsþróun, vinna
gegn brotthvarfi og að auka nýliðun, málþing og þróunarverkefni.



Mikilvægt er að byrjað verði á úttektum/safna saman upplýsingum á grundvelli gagna
sem eru fyrir hendi áður en byrjað verði á nýjum viðfangsefnum. Einnig þurfi að
sameina verkefni sem hafa sameiginlega snertifleti og að dreifa þeim betur á
starfstíma ráðsins.



Verkefni sem fulltrúar KÍ í ráðinu geta tekið í fóstur/haft frumkvæði að því að koma í
gang eru ýmiskonar úttektir/upplýsingasöfnun á grundvelli fyrirliggjandi gagna sem
tengjast greiningu á þörfum fyrir starfsþróun, stoðkerfi fyrir starfsþróun, brotthvarfi
og nýliðun. Einnig geta fulltrúar KÍ tekið málþing í fóstur um brotthvarf og nýliðun,
starfsævilanga kennaramenntun og stoðkerfi við starfsþróun sem og að hafa
frumkvæði að því að koma kynningarstarfi í gang, svo sem fundi með fagfélögum.

Ákveðið var að taka saman minnisblað með helstu niðurstöðum af þeim fundum sem fulltrúar KÍ
í samstarfsráðinu hafa haldið á sínum vettvangi um verkefni ráðsins og að leggja þetta minnisblað
fram á næsta fundi ráðsins miðvikudaginn 11. janúar nk. Aðalheiður tók að sér að taka saman
þetta minnisblað og að gera grein fyrir því á fundi samstarfsráðsins. Haraldi Árna, Hjördísi og
Laufeyju var þakkað fyrir samræðurnar og þau fóru af fundi.

2.

FUNDARGERÐ 28. FUNDAR FRAMKVÆMDASTJÓRNAR
SKÓLAMÁLARÁÐS KÍ 19. DESEMBER 2016

Engar athugasemdir voru gerðar við fundargerðina og hún var samþykkt. Sigurður Sigurjónsson
varaformaður FSL tekur sæti í framkvæmdastjórn skólamálaráðs í stað Ingibjargar
Kristleifsdóttur formanns FSL um óákveðinn tíma.
Aðalheiður fór yfir nokkur atriði í fundargerðinni til upplýsingar.

Sjónvarpsþáttagerð KÍ
Margrét Marteinsdóttir fyrrum fréttakona og fréttastjóri á RÚV hefur verið ráðin til að hafa
umsjón með þáttunum ásamt Aðalbirni Sigurðssyni útgáfu- og kynningarstjóra KÍ. Ákveðið var
að koma ábendingum til þáttastjórnenda um að taka fyrir í einum þætti málefni barna og
ungmenna í hópi flóttamanna og hælisleitenda í íslensku skólakerfi.
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Menntun og skólaganga barna og ungmenna í leit að vernd
Halldóra Guðmundsdóttir aðstoðarleikskólastjóri á leikskólanum Dvergasteinu hefur tekið sæti
Ingibjargar Kristleifsdóttur í starfshópi þriggja ráðuneyta, Sambands íslenskra sveitafélaga,
Reykjavíkurborgar, Hafnarfjarðarbæjar, KÍ og Rauða krossins um ákvæði um menntun barna í
hópi hælisleitenda í 5. gr. nýrrar reglugerðar um útlendinga sem unnið hefur verið að í
innanríkisráðuneytinu. Síðasti fundur starfshópsins var haldinn 21. desember sl. Á fundinum
greindi lögfræðingur innanríkisráðuneytis frá því að ráðuneytið og Útlendingastofnun legðust á
móti því að börnum á aldrinum 16-18 ára úr hópi hælisleitenda væri tryggð ókeypis menntun,
eins og tillaga hópsins fól í sér. Rökin væru að með þessu móti væri verið að mismuna
nemendum þar sem ekki væri greitt fyrir menntun annarra á þessum aldri og að kostnaður við að
hrinda þessu í framkvæmd væri of mikill. Fulltrúar í starfshópnum létu í ljósi mikla óánægju með
þessar breytingar og fóru fram á að í 5. gr. reglugerðarinnar yrði sett ákvæði í samræmi við 28.
gr. Barnasáttmálans um rétt barna til menntunar til 18 ára aldurs. Þá benti hópurinn einnig á
mikilvægi þess að Ísland hefði sömu viðmið og flest önnur lönd í Evrópu varðandi aldursviðmið
menntunar, en samkvæmt upplýsingum Alþjóðasamtaka kennara eru það eingöngu Spánn og
Ítalía sem miða við 16 ára, önnur lönd miða við 18 ára aldur. Aðalheiður sagði að upplýsingar um
þróun þessa máls í innanríkisráðuneytinu sýndu að ekki hefði verið tekið tilliti til þessarar
ábendingar.
Miklar umræður voru um þetta í framkvæmdastjórn og voru fulltrúar mjög ósáttir með þessar
málalyktir. Ákveðið var að KÍ gerði athugasemdir við þessi atriði þegar reglugerðin færi í
umsögn. Hægt væri að vísa til mannréttindasáttmála SÞ, og einnig væri ástæða til að hafa
samband við UNICEF og umboðsmann barna um málið.
Aðalheiður sagði að starfshópurinn væri að taka saman greinargerð um starf sitt sem færi til allra
þeirra aðila sem skipuðu starfshópinn. Þar væri lagt til að starfshópurinn héldi áfram starfi sínu og
að hann myndi vinna að því að móta grunn fyrir stuðning við kennara og skóla sem mennta börn í
hópi hælisleitenda.
Aðalheiður greindi einnig frá því að hún hefði haft samband við Skóla- og frístundasvið
Reykjavíkurborgar og velferðarsvið Reykjanesbæjar til að fá upplýsingar um þá leikskóla og
grunnskóla sem taka við börnum úr hópi hælisleitenda vegna fundar sem Skólamálaráð ætlar að
halda í febrúar nk. með kennurum í Reykjavík, Reykjanesbæ og Hafnarfirði sem kenna þessum
börnum til að heyra í þeim um þann stuðning sem þeir telja sig þurfa á að halda vegna menntunar
barnanna. Umræddur fundur er liður í undirbúningi fyrir málþing Skólamálaráðs um fjölmenningarlegan skóla og flóttamannabörn, en það verður haldið fimmtudaginn 2. mars, eftir hádegi.
Aðalheiður rifjaði upp að áður hafi verið lagðar fram upplýsingar í framkvæmdastjórn um það
sem önnur kennarasamtök á hinum Norðurlöndunum væru að gera í málaflokknum og bað
fulltrúa að vera undirbúna fyrir umræðu um það hvernig hægt væri að hagnýta þetta efni á næsta
fundi framkvæmdastjórnar í febrúar, sbr. umræður sem voru um þetta á síðasta fundi
framkvæmdastjórnar 19. desember sl.
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4.

SAMRÆÐUR VIÐ MENNTAMÁLASTOFNUN

Arnór Guðmundsson og Gylfi Jón Gylfason frá Menntamálastofnun (MMS) voru gestir fundarins
undir þessum lið. Umræðuefni voru málefni ráðgjafarnefndar og fagráða MMS, framkvæmd
hvítbókar, niðurstöður PISA, og starfsþróun kennara og skólastjórnenda.
Aðalheiður bauð Arnór og Gylfa Jón velkomna á fundinn. Arnór þakkaði fyrir fundarboðið og
nefndi að jákvætt væri að MMS og KÍ funduðu reglulega til að fara yfir mál sem væru í
brennidepli hverju sinni ásamt því að funda um stefnumál og áherslur í menntamálum. MMS væri
að ræða við Samband íslenskra sveitafélaga um niðurstöður PISA og að samhljómur væri í
aðgerðum þar að lútandi. Hann sagði að búið væri að skipa í fagráð MMS og að þau taki fljótlega
til starfa.

Ráðgjafarnefnd og fagráð MMS
Aðalheiður ræddi um tvenn stefnudrög sem voru lögð fam á fundi í ráðgjafarnefnd MMS í
október sl. annars vegar um náms- og gæðamat og hins vegar um útgáfustefnu og útgáfuáætlun,
en á fundinum vannst ekki tími til að taka til umræðu seinni stefnudrögin. Aðalheiður ræddi um
stefnudrögin um náms- og gæðamat sem ganga út á uppbyggingu heildstæðs náms- og gæðamats
á Íslandi og hins vegar um mat á störfum kennara og skólastjórnenda. Í stefnudrögunum væri
látið að því liggja að þau hefðu orðið til á vinnustofu MMS þann 20. september 2016 sem
starfsfólk MMS sótti og fulltrúar í ráðgjafarnefndinni en þar hélt Paulo Santiago frá OECD erindi
um skýrslu OECD um náms- og gæðamat, en eftir hádegi þennan dag var haldin ráðstefna MMS
og MVÍS/HÍ um mat og mælingar á skólastarfi og var P. Santiago meðal fyrirlesara. Aðalheiður
sagði af og frá að þessi stefnudrög hefðu orðið til í umræddri vinnustofu og lýsti furðu sinni á
þessari framsetningu MMS, og einnig benti hún á að ábendingar frá vinnuhópum um náms- og
gæðamat sem störfuðu á ráðstefnunni hefðu ekki skilað sér inn í stefnudrögin. Aðalheiður sagði
KÍ ekki vera sátt við þær hugmyndir sem settar væru fram í stefnudrögunum um náms- og
gæðamat um að byggja upp stórt matskerfi fyrir allt skólakerfið og að setja viðmið um starf
kennara og skólastjórnenda og sagði að slík kerfi og viðmið hefðu ekki gefið góða raun í öðrum
löndum, og einnig gagnrýndi hún málsmeðferðina í ráðgjafarnefndinni þegar stefnudrögin voru
lögð fram. Aðalheiður sagði hins vegar mikilvægt að MMS tæki saman stefnudrög um útgáfumál
en skoðun KÍ væri að þau þyrftu líka að ná til leikskóla og framhaldsskóla en stefna KÍ væri að
námsgögn ættu að lágmarki að vera gjaldfrjáls fyrir börn til 18 ára aldurs. Aðalheiður sagði að KÍ
myndi setja fram skoðanir sínar á stefnudrögunum um náms- og gæðamat og um útgáfumálin og
koma til menntamálaráðherra og MMS.
Ingileif sagðist sakna þess að athugasemdir vinnuhópanna á ráðstefnunni hefðu ekki skilað sér í
stefnudrögin, og að boðskapur fyrirlesara OECD á ráðstefnunni um að meta hvert skólahverfi
fyrir sig út frá forsendum í hverju hverfi hefði ekki skilað sér í stefnudrögin.
Arnór sagði tilgangur stefnudraga MMS um náms- og gæðamat vera að koma ábendingum til
ráðuneytis og að koma af stað umræðu. Það væri ekki hlutverk MMS að móta stefnu,
stefnumótun væri á hendi ráðuneytis. Stefnudrögin hefðu verið skrifuð áður en ráðstefnan var
haldin og þar af leiðandi væri ekki stuðst við þær ábendingar sem þar komu fram. Hann ítrekaði
að drögin væru fjarri því að vera stefnumótun heldur væru þar fyrst og fremst um hugmyndir og
7

Skólamálaráð KÍ - 29. fundur 6. janúar 2017

ábendingar að ræða. Arnór taldi að fara þurfi kerfisbundið í gegnum náms- og gæðamat þar sem
ekki væri til staðar nægilega skýr stefna í þessum málaflokki. Hann nefndi að hingað til hafi ekki
verið unnið markvisst með niðurstöður PISA og samræmdra prófa og að ytra mat væri óskilvirkt,
sérstaklega í leik- og grunnskólum. MMS hefði rætt við sveitarfélögin um að endurskoða þurfi
ytra mat á skólunum.
Ingileif spurði hvernig MMS líti á sig sem stofnun sem styðji við umbótastarf skóla, og hvernig
MMS hugsaði sér að koma að því. Arnór sagði það velta á því hvernig ráðuneyti og stjórnvöld
taki á málaflokknum. Hann sagði MMS horfa til systurstofnana í nágrannalöndum og nefndi sem
dæmi matstæki í lestri í Noregi sem væri notað sem vinnutæki fyrir kennara og skóla. MMS
horfði einnig til ákveðinna verkefna í Svíþjóð og Noregi sem miðuðu að því að styðja við kennara
í starfi. Þar væru nokkurs konar sérfræðikennarar þjálfaðir sem færu síðan út í skólana og kenndu
kennurunum. Hann nefndi einnig lestarráðgjafa MMS sem dæmi um stuðning við umbætur.
Arnór sagðist lengi hafa talað fyrir viðmiðum fyrir starf kennara og skólastjórnenda en ekki væri
hægt að setja slík viðmið nema í samstarfi við KÍ. Hann ítrekaði að allt væru þetta atriði sem
MMS kæmi með til umræðu frekar en stefnumótun í málaflokknum þar sem það væri hlutverk
ráðuneytis að leiða slíka vinnu.
Gylfi Jón sagði MMS íhuga að matstækin sem verið væri að vinna að í stofnuninni verði valkvæð
fyrir kennara og skóla. Kennarar hefðu aðgang að prófunum en verði ekki skyldaðir til að nota
þau. Búið væri að leggja mjög mikla vinnu í gerð lesfimimælikvarða og starf lestrarráðgjafa væri
í þróun. Gylfi Jón nefndi að MMS vænti mikils af samstarfi við fagráðin.
Aðalheiðar sagði drögin um náms- og gæðamar vera býsna ákveðin í framsetningu og þar væri
verið að leggja til ákveðin atriði til að hafa í menntastefnu landsins. Ekki væri hægt að sjá að
drögin væru einungis hugsuð sem hvatning eða hugmyndir, heldur væri búið að setja fram
stærstu hryggjarstykkin í slíkri stefnu.
Aðalheiður benti á að samstarfsráð um starfsþróun kennara og skólastjórnenda hefði það hlutverk
skv. erindisbréfi menntamálaráðherra að útfæra tillögur um starfsþróun kennara og skólastjórnenda og að mikilvægt væri að ekki væri gengið fram hjá samstarfsráðinu. Einnig væri nálgun
samstarfsráðsins gjörólík þeim atriðum sem koma fram í stefnudrögum MMS um náms- og
gæðamat. Samstarfsráðið legði áherslu á að umbótastarfið kæmi frá skólunum en andinn og
hugsunin í stefnudrögum MMS einkenndist af miðstýringu og ákvörðunum ofan frá og niður til
þeirra sem starfa í skólunum.
Arnór taldi mikilvægt að hafa samræmd matstæki og nefndi framhaldsskólann í því samhengi þar
sem mikið breytingastarf væri í gangi, mikilvægt væri að meta þær breytingar heildstætt. Einnig
væri mikilvægt að hafa heildstæðan ramma um menntakerfið.
Anna María taldi það hafa verið verið mikil mistök að taka ekki framhaldsskólann með í vinnu
við gerð lesfimiviðmiða, þar þurfi kennarar læsisráðgjöf og stuðning við læsiskennslu, eins og á
öðrum skólastigum.
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Gylfi Jón brást við ummælum Aðalheiðar um að andinn og hugsunin í stefnudrögunum
einkenndist af miðstýringu og ákvörðunum ofan frá og niður til þeirra sem starfa í skólunum.
Um marglaga kerfi væri að ræða og því væri andinn í stefnunni svona. Í fyrsta lagi væri það
hlutverk ráðuneytis að koma með stefnumótun, síðan færu málin á sveitarfélagsstigið og að
lokum til einstakra skóla.
Gylfi sagði mikið rætt í MMS að bæta þurfi starfsaðstæður kennara og að grasrótin væri
grundvöllur að öllu skólastarfi og að MMS og KÍ væru samherjar en ekki andstæðingar.
Umræðuhefðin væri sú að stilla hagsmunum upp sem gagnstæðum pólum. Gylfi Jón ítrekaði að
MMS líti á sig sem bandamann kennara og vildi styðja við gott starf í skólum. Hann sagði það
hafa verið rætt að fara með lestarráðgjöfina einnig í framhaldsskólana en stofnunin hefði ekki
fjármagn til þessa verkefnis. Leita þurfi stuðnings við verkefnið hjá nýjum ráðherra menntamála.
Gylfji Jón sagði að stefnuskjalið um náms- og gæðamat byggi á erlendum rannsóknum og
fyrirmyndum.
Aðalheiður sagði KÍ leggja áherslu á samstarf við MMS en MMS yrði að hlusta á skoðanir KÍ og
hér væri KÍ að gera grein fyrir skoðunum sínum á stefnudrögunum um náms- og gæðamat og um
útgáfumálin, og að það væri engan veginn svo að ein skoðun væri á erlendum rannsóknum og
fyrirmyndum um náms- og gæðamat.
Arnór sagði að ráðuneytið hefði tekið jákvætt í að gera stefnu um útgáfumál. MMS væri opin
fyrir að víkka útgáfustefnuna fyrir grunnskólann út, þannig að hún næði til leik- og
framhaldsskóla en það færi út fyrir ramma laga um MMS. Hann sagði að fagráð verði kölluð til
fundar á næstu dögum eða vikum og hlakkaði til að fá faglegt innlegg frá ráðunum.
Aðalheiður spurði hvort stefnudrögin um náms- og gæðamat og um útgáfuáætlun færu til
umfjöllunar í fagráðunum. Arnór sagði það ekki hafa verið rætt en taldi það ekki útilokað. Hann
sagði að ræða þurfi veigamikil verkefni á matssviðinu í fagráði um náms- og gæðamat, svo sem
samræmdu prófin, ytra matið, námsmat, námsgögn og fleiri matsverkefni sem væru í gangi nú
þegar. Gylfi Jón sagði MMS hafa lært að fara þurfi fyrr með verkefni í samráð, gera það áður en
ákvarðanir væru teknar. Að hans mati væri hlutverk fagráðanna m.a. að veita endurgjöf við
margvíslega stefnumótunarvinnu.
Fjóla spurði hvort MMS væri fjársvelt og hvort stofnunin geti sinnt lögbundnum verkefnum
sínum. Arnór sagði stofnunina ekki fjársvelta, hún hafi fengið fjármagn fyrir þeim verkefnum
sem hún hafi með höndum.
Gylfi Jón sagði MMS ekki taka að sér verkefni án þess að fjármagn fygldi með. Nú væri til
dæmis mikil pressa á ný matsviðmið en stofnunin setji þau mörk að ekki væri tekið við
verkefnum sem ekki væri fjármagn fyrir.
Fjóla spurði um námsgagnagerð fyrir leikskólann á stafrænu formi. Mikil vöntun væri á íslensku
efni.
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Gylfi Jón sagði MMS ekki hafa fjármagn til að bregðast við þeirri kröfu en hún væri vissulega
mjög brýn. Þörfin í leikskólunum hafi breyst mjög mikið og ekki hafi verið brugðist við breyttum
heimi.
Gylfi Jón sagði starfsfólk MMS læra af reynslunni og að starfið væri enn að mótast. Mikil orka
hafi farið í að sameina ólíkar stofnanir og að móta stefnu nýrrar stofnunar á sama tíma og miklar
nýjungar ættu sér stað í skólum landsins.
Gylfi Jón kom þeim skilaboðum á framfæri að það vanti fulltrúa KÍ í samráðshóp um samræmdu
prófin í grunnskólum. Fram kom að FG og SÍ hafi tilnefnt fulltrúa sína í hann.
Ingileif ræddi um samráðshópinn en þar væri búið að halda einn fund sem hafi verið mjög
upplýsandi. Ingileif benti á að MMS standi ekki straum af kostnaði fulltrúa við að sækja fundi í
hópnum og að þrír fulltrúar í honum væru utan af landi.
Fulltrúar MMS upplýstu að ferðakostnaður við þennan fyrsta fund verði greiddur en síðan verði
fjarfundir notaðir. Ingileif benti á að allir í hópnum ættu að hafa möguleika á því að taka þátt í
fundum á fjarfundi, ekki bara þeir sem væru utan af landi. Hún lagði einnig áherslu á að það væri
val hvort fólk væri á fundi á staðnum eða í fjarfundi. Stofnun eins og MMS eigi að þjóna öllu
landinu. Fram kom að þessi ábending verði tekin til athugunar í MMS.

Niðurstöður PISA
Aðalheiður spurði um viðbrögð MMS við niðurstöðum PISA og lýsti jafnframt ánægju KÍ með
íslensku skýrsluna um niðurstöður PISA en þar væru niðurstöðurnar settar í mikilvægt samhengi.
Aðalheiðar sagði brýnt að umræða færi fram um umbótaáætlun og að margir aðilar þyrftu að
tengja sig saman í þessari samræðu, ekkert af gagni myndi gerast ef menn ætluðu vinna hver í
sínu horni heldur þurfi að fara fram samstilltar samræður og aðgerðir.
Arnór og Gylfi Jón tóku undir það að hafa verði samráð, menn þurfi að bretta upp ermarnar og
ákveða hvað gera þurfi. Þeir bentu á að ekki þurfi að finna upp hjólið, Íslendingar hafi góðar
fyrirmyndir frá nágrannalöndunum þar sem til að mynda væri mun meiri stuðningur við kennara
en hér á landi. Gylfi Jón sagði vinnuna komna af stað, læsisteymið væri búið að fara í yfir
helming sveitarfélaga og komnar væru upplýsingar um það sem verið væri að gera á hverjum
stað. Þeir þökkuðu fyrir viðbrögð KÍ við niðurstöðum PISA og sögðust greina mikinn
samstarfsvilja.
Ekki gafst tími til frekari umræðna og var ákveðið að halda annan fund fljótlega þar sem rætt
verði um framkvæmd hvítbókar, niðurstöður PISA, starfsþróun kennara og skólastjórnenda og
aðalnámskrár, innleiðingu og þróun.
Gylfi Jón sagði aðalnámskrár ganga út frá frelsi skólanna til útfærslu en kennarar og skólar
kölluðu eftir miðstýringu þar sem fólk skildi ekki aðalnámskrárnar og hugmyndir þeirra. Hann
taldi þetta vera mjög alvarlegt og að vinna þurfi að málinu með nýjum ráðherra.
Anna María vakti athygli á einingafjölda í námskrám um verknám í framhaldsskólum þar sem
gert væri ráð fyrir jafnmörgum einingum fyrir bóklega og verklega hlutann. Ef þetta næði fram að
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ganga þá þyrfti að stytta t.d. rafvirkjanám um helming. Arnór og Gylfi Jón sögðu þetta mál ekki
vera á sínu sviði og bentu Önnu Maríu á hvert hún gæti leitað með efnið.
Arnóri og Gylfa Jóni var þakkað fyrir samræðurnar og þeir fóru af fundi.
Framkvæmdastjórn ræddi um að KÍ þyrfti að halda vöku sinni í þeim málum sem rædd voru á
fundinum með MMS og að KÍ sendi fljótt umsögn um stefnudrögin um náms- og gæðamat og um
útgáfumál til nýs menntamálaráðherra.

3.

STARFSÁÆTLUN SKÓLAMÁLARÁÐS KÍ 2017: NORRÆN
MENNTAMÁLAVIKA OG ÚTGÁFA BÆKLINGA UM SKÓLA- OG
MENNTAMÁL, FRAMHALDSUMRÆÐA FRÁ FUNDI
FRAMKVÆMDASTJÓRNAR 19. DESEMBER 2016

Umræður fóru fram um hvort gefa ætti út einblöðunga eða skrifa greinar, eina fyrir hverja
skólagerð. Ákveðið var að gefa ekki út einblöðunga og gerðu fulltrúar grein fyrir skoðunum
sínum á greinaskrifum.

Anna María og Alma eru tilbúnar að skrifa grein um framhaldsskólastigið.


Fjóla og Sigurður ætla skoða málið varðandi leikskólann.



Ingileif ætlar að ræða málið við Guðbjörgu vegna grunnskólans.



Aðalheiður talar við Daníel vegna tónlistarskólans.

Rætt var um að ef fulltrúar í framkvæmdastjórn sjái sér ekki fært að skrifa greinar gæti verið leið
að fá utanaðkomandi aðila til að taka að sér skrifin gegn greiðslu og að þau væru í nafni KÍ.
Samþykki fyrir þessari leið og greiðslu er hjá Aðalheiði. Greinar þurfa að vera tilbúnar í vikunni
6.-10. mars. Þær þurfa að vera stuttar og hnitmiðaðar og upplýsandi fyrir almenning um
velferðarmál barna með samanburði á Norðurlöndunum sem varpi ljósi á stöðu barna og
ungmenna í íslensku skólakerfi miðað við hin Norðurlöndin.
Framkvæmdastjórn var efins um útgáfu bæklinga um skóla- og menntamál. Rætt var um að skoða
hvort frekar eigi að senda út glærur út í skólana skv. japönsku aðferðinni sem Hjördís
Þorgeirsdóttir minntist á í fyrsta dagskrárlið fundarins. Ákveðið var að finna dæmi um aðferðina
og að taka endanlega ákvörðun um þetta á næsta fundi framkvæmdastjórnar.

5. ÖNNUR MÁL
Skólamálaþing KÍ 5. október 2017
Ingileif kynnti minnisblað stjórnendafélaga KÍ og Skólameistarafélags Íslands þar sem óskað er
eftir samvinnu og aðstoð KÍ við heimsókn Zachary Walker til Íslands í byrjun október í haust og
að stjórnendafélögin vilji bjóða kennurum á öllum skólastigum upp á fyrirlestur hans á
Alþjóðadegi kennara 5. október kl. 14-16. Kennarasambandið hafi nýtt þennan dag fyrir erindi,
málstofur og skólamálaþing og því vilji stjórnendafélögin bjóða þennan valkost frekar en að fara í
samkeppni um sama fólkið á þessum dögum sem ZW verður á landinu. Fyrstu drög að dagskrá
heimsóknar ZW eru að fimmtudaginn 5. október kl. 14-16 verði fyrirlestur í Hörpu fyrir kennara
og stjórnendur á öllum skólastigum og föstudaginn 6. október verði tvær málstofur, önnur fyrir
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hádegi og hin eftir hádegi, í annarri málstofunni er fyrirhugað að meginefnið henti sérkennurum,
staðsetning verður ákveðin síðar. Gert er ráð fyrir að ráðstefnan standi undir sér, skráningargjald
á ráðstefnuna verði 3-5 þús. kr. og þá hafi menntamálaráðherra lofað styrk til verkefnisins.
Stjórnendafélögin muni sjá um fyrirkomulag og fjármögnun ráðstefnunnar en óska eftir því að fá
útgáfusvið KÍ til aðstoðar við kynningar og auglýsingar fyrir ráðstefnuna. Ef kennarafélögin
innan KÍ vilji eiga fulltrúa í undirbúningsnefnd þá væri það velkomið.
Framkvæmdastjórn ræddi um máli og voru skoðanir á því skiptar. Niðurstaða umræðna var að úr
því að málin væru komin á þetta stig myndi framkvæmdastjórn skólamálaráðs KÍ styðja málið en
farið yrði fram á að formaður skólamálaráðs KÍ væri fulltrúi KÍ í undirbúningshópnum fyrir
ráðstefnuna, að KÍ verði með innlegg á ráðstefnunni og að Skólamálaþing KÍ komi fram í
yfirskrift ráðstefnunnar.

Fundaplan framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ vorönn 2017






Fimmtudagur 2. febrúar kl. 13:30.
Föstudagur 10. mars kl. 13:30.
Föstudagur 28. apríl kl. 13:30.
Föstudagur 12. maí kl. 13:30.
Föstudagur 2. júní kl. 13:30.

Fleira var ekki rætt og fundi slitið klukkan 17:15.
Alma Oddgeirsdóttir ritaði fundargerð.
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