Skólamálaráð KÍ - 4. fundur 15. október 2019

Fundargerð framkvæmdastjórnar Skólamálaráðs KÍ
4. fundur 15. október 2018, kl. 12:30-16:00
Haldinn í Vestra, Kennarahúsi
Mætt: Alma Oddgeirsdóttir (FS), Anna María Gunnarsdóttir (KÍ), Daníel Arason (FT), Guðjón
H. Hauksson (FF), Ragnar Þór Pétursson (KÍ) og Rósa Íris Ólafsdóttir (FL sem sótti fundinn í
forföllum Sveinlaugar).
Fjarverandi: Hjördís Albertsdóttir (FG), Hulda Jóhannsdóttir (FSL), Magnús J. Magnússon (SÍ)
og Sveinlaug Sigurðardóttir (FL).
DAGSKRÁ:
1.
Fundargerð síðasta fundar.
2.
Menntun fyrir alla, leyfisbréf sérkennslufræðinga.
3.
Ályktanir frá svæðisþingum Félags tónlistarskólakennara - Sigrún Grendal formaður FT
heimsækir okkur undir þessum lið.
4.
Málefni úr menntamálaráðuneytinu.
5.
Alþjóðadagur kennara 5. október og málþing 4. október, uppgjör.
6.
Fræðslufundur Skólamálaráðs 6. des.
7.
Atlantic Rim Collaboratory Summit - ARC, fundur í september 2018.
8.
Starf skólamálanefnda félaganna.
9.
Önnur mál.

-O-O-OAnna María býður fundagesti velkomna og gengið er til dagskrár. Ákveðið er að byrja á lið
númer tvö þar sem fulltrúar frá stjórnum sérkennarafélaganna eru mættir á fundinn.

2.

MENNTUN FYRIR ALLA, LEYFISBRÉF SÉRKENNSLUFRÆÐINGA

Fulltrúar úr stjórnum sérkennarafélaganna er gestir fundarins undior þessum lið.
AMG býður fulltrúa úr stjórnum sérkennslufélaganna, Félagi íslenskra sérkennara og Fagfélagi
sérkennara þær Fjólu Þorvaldsdóttir, Jónínu Rós Guðmundsdóttur og Sædísi Ósk Harðardóttur,
velkomnar á fundinn. Þær byrja á að greina frá því að félögin stefni að þvi að renna saman í eitt
öflugt sérkennarafélag.
Erindi fulltrúanna á fundinn er að leita eftir stuðningi skólamálaráðs KÍ í baráttu sinni við að fá
viðurkenningu á starfsheitinu sérkennari. Ályktun um málið var samþykkt á síðasta skólamálaþingi KÍ, þ.e. að vinna eigi að því að sérkennarar á öllum skólastigum fái lögverndun á
starfsheitinu sérkennslufræðingur, og nú þarf að fylgja málinu eftir. Eins og staðan er núna eru
það einungis sérkennarar í framhaldsskólum sem hafa lögverndað starfsheiti. Að mati fulltrúa
sérkennarafélaganna þarf að gera greinarmun á þeim aðilum sem sinna sérkennslu í skólum,
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annars vegar þeir sem hafa sérstaka menntun til að gegna slíku starfi og hins vegar þeir sem ekki
hafa menntað sig sérstaklega til að starfa við sérkennslu. Sérkennarar hafa mikla menntun að
baki. Eins og staðan er núna er um að ræða fimm ára kennaranám og síðan meistaranám að því
loknu.
Mikilvægi starfs sérkennara kemur glögglega fram í skýrslu um menntun án aðgreiningar og hægt
að nota þá skýrslu sem stoð í baráttunni.
Kjarabarátta sérkennara hefur verið erfið þar sem hvergi er talað um sérkennara í kjarasamningum. Erfitt er að fá sérkennara til starfa, staðan er þó best í framhaldsskólum.
Það er einnig álit þeirra Fjólu, Jónínu Rósar og Sædísar Óskar að skilgreina þurfi starf sérkennara
betur.
Ragnar Þór segir að innan stóra hópsins í KÍ sé ekki gefinn mikill gaumur að sérkennurum. Litlir
hópar eigi oft erfitt uppdráttar og mikilvægt er að fá stóru hópana með. Vænlegast til árangurs er
að nota fagleg rök og og skýrslan um menntun án aðgreiningar er mikill styrkur hvað það varðar.
Að mati Ragnars Þórs eru tvær leiðir að settu marki:
a.
b.

Einingar að loknu kennaraprófi.
Sérstaðan sem felst í starfinu, líkt og hjá náms- og starfsráðgjöfum.

Væntanlega er best að fara báðar þessar leiðir.
AMG vekur athygli á að ráðuneytið hefur áhuga á að fækka leyfisbréfum í skólum landsins,
jafnvel að einungis sé um eitt leyfisbréf að ræða fyrir öll skólastig. Þessi hugmynd er núna upp á
borðinu en ekkert farið að útfæra hana. Ef þetta verður raunin verður erfitt að sækja lögverndun/
leyfisbréf fyrir sérkennslufræðinga. RÞP telur að stærsta hindrunin sé sú að erfitt að fá sérkennara
til starfa í dag og að leyfisbréf geti jafnvel orðið hindrun. Telur sterkasta leikinn vera þann að
nota fagleg rök og lag að nýta skýrsluna um menntun fyrir alla sem rökstuðning. Nálgast þetta út
frá nemendum sem þurfa á þessari sérfræðiaðstoð að halda.
Sérkennarar velta fyrir sér hvernig best er að hafa áhrif inn í kjaraviðræður. AMG telur að
stjórnirnar þurfi að komast í gott samstarf við samninganefndirnar.
Guðjón veltir fyrir sér hvort sérkennslufræðingar séu nægilega áberandi í fundunum um menntun
án aðgreiningar. AMG skýrir hvernig fundirnir eru mannaðir og bendir að oftast séu sérkennslufræðingar á þessum fundum.
Fjóla segir að á þeim fundum sem hún hefur verið viðstödd hafi alltaf verið lögð áhersla á
mikilvægi sérkennslufræðinga.
Alma segir að það þurfi að gera litlum félögum innan KÍ meiri gaum, heildin þarf að huga að
öllum félagsmönnum KÍ. Mikið álag er í þessu starfi og sérfræðiþekkingin ekki metin til launa.
Rætt um hvað skólamálaráð getur gert til að styðja baráttu sérkennslufræðinga. Fulltrúar þeirra
vilja hitta ráðherra til að ræða þessi mál. AMG ætlar að leggja málinu lið með því að skrifa bréf
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þar sem hún sem varaformaður KÍ og formaður skólamálaráðs óskar eftir fundi með ráðherra.
Myndi fara með fulltrúum stjórnanna á fundinn. AMG leggur áherslu að fá sérkennslufræðinga
að borðinu þegar málefni þeim tengd koma til umræðu. AMG leggur til að fulltrúar sérkennarafélaganna óski eftir fundi með samninganefndum KÍ sem fyrst. Einnig er mikilvægt að minna á
störf sérkennara til dæmis með greinum eða pistlum sem gætu birst á heimasíðu KÍ.
Í kjölfar skýrslu um menntun án aðgreiningar þarf að stokka ýmislegt upp í skipulagi skóla og
nýta það lag að koma verðmæti sérkennslufræðinga í skólastarfi að og að menntun þeirra og störf
verði metin til launa.
Anna María þakkar gestunum fyrir komuna og haldið er áfram með dagskrá fundarins.
Anna María segir fundaröðina Menntun fyrir alla ganga mjög vel og að KÍ eigi einungis eftir að
útvega fulltrúa kennara á tvo fundi. Guðjón Hreinn flutti erindi á fundi fyrir norðan og Anna
María biður um að fá punktana hans senda.

4.

MÁLEFNI ÚR MENNTAMÁLARÁÐUNEYTINU
a.
Leyfisbréf
Nú nýverið fékk ráðherra fékk nýjan aðstoðarmann, Jón Pétur Simsen, sem kom fram með
þá hugmynd að leyfisbréf verði alveg frjáls, það er að einungis eitt leyfisbréf verði fyrir öll
skólastig. Haldinn var kynningarfundur þar sem fulltrúar frá leik-, grunn- og framhaldskóla
voru boðaðir. Þar kom fram að leikskólinn er hrifinn af hugmyndinni. Kennarar og
skólastjórnendur í grunnskóla tóku undir en ekki fulltrúar framhaldsskólans.
Rætt um þessa hugmynd og ýmis sjónarmið komu fram, með og á móti. Stórt mál sem þarf
að ræða út frá margvíslegum faglegum sjónarmiðum.
b.
Samstarfsráð um starfsþróun
Undirbúningur fyrir þróunarverkefnin gengur vel í Reykjanesbæ þar sem þróunarverkefni í
framhalds- og tónlistaskóla eru í þann mund að fara af stað. Guðrún Ragnarsdóttir mun
verða tengiliður HÍ við framhaldsskólahópinn og Listaháskólinn mun sjá um tónlistarskólann. Húsavík mun taka þátt í verkefninu á leik, og grunnskólastigi. Stuðningur við það
verkefni kemur frá HA. Fá þarf ,,umsóknir“ og verkefnaáherslur sem fyrst.
Í fyrra fékk samstarfsráðið styrk upp á eina milljón frá menntamálaráðuneytinu til að standa
að kynningarátaki með verkefninu um menntun fyrir alla. Efnt hefur verið til samstarfs við
Menntamiðju og væntanlega fer það alveg að komast í gang. Þá er ráðstefna um skólaþróun
í undirbúningi í samstarfi við Samtök áhugafólks um skólaþróun. Sú ráðstefna verður
haldin í vor og búið er að leita til KÍ um stuðning við ráðstefnuna.
c.
Sprotasjóður
Tilgangur Sprotasjóðs og sérstaða er að styrkja nýsköpunarverkefni á öllum skólastigum
þar sem nemandinn er í forgrunni. Þessi áhersla þarf að koma skýrar fram í auglýsingu um
umsóknir í sjóðinn og á vef hans.
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Munurinn á starfsþróunarstyrkjum og Sprotasjóðsstyrkjum liggur fyrst og fremst í þessari
áherslu á nemandann. Það þarf að koma vel fram hvað það er sem sjóðurinn leggur áherslu
á, hvað þætti hann styrkir og styrkir ekki.
Hér eru drög að áherslusviðum fyrir skólaárið 2019-2020:
•
•
•

Lærdómssamfélag í samvinnu kerfa
Færni til framtíðar
Efling íslenskrar tungu

Jón Torfi Jónasson stjórnarmaður í Sprotasjóði (frá háskólastiginu) fundaði með ráðherra
10. október sl. og ræddi við hana um hugmyndir þess efnis að auka fjárveitingar til sjóðsins
og efla hann enn frekar með ýmsum hætti. Nú eru 10 ár frá stofnun sjóðsins og því ákveðin
tímamót í starfi hans. JTJ stingur upp á að fjórfalda sjóðinn með því að bæta við fjármagni
sem nemur 40% á ári í fjögur ár. Sjóðurinn yrði þá 254 milljónir að fjórum árum liðnum.
JTJ hefur leitað eftir stuðningi KÍ og AMG ræðir hvernig KÍ getur stutt við þetta. Til að
byrja með væri það fyrst og framst með umræðum, ályktun, greinum.
Þá hefur stjórn sjóðsins áhuga á að útbúa umræðuvettvang fyrir kennara til að þeir geti rætt
hugsanlegt samstarf eða samvinnu milli skóla varðandi Sprotasjóðsverkefni. Eitthvað
svipað því og tíðkast í Erasmus verkefnum.

5.

ALÞJÓÐADAGUR KENNARA 5. OKTÓBER OG MÁLÞING 4.
OKTÓBER, UPPGJÖR

AMG er mjög ánægð með þingið og þá athygli sem það fékk, m.a. í fjölmiðlum. Greinilega mjög
sterkt að fá fræðimenn til að fjalla um málefni tengd þema þingsins og eins hafði áhrif hvað
ráðherrar sýndu mikinn áhuga. Spurning um hvernig við getum haldið áfram. Nú er unnið að því
að eitt forgangsatriðið hjá Þróunarsjóði námsgagna verði næsta vetur að auglýsa eftir
verkefnum/námsefni á sviði íslenskrar tungu og sögu sem taka mið af hraðfara samfélags- og
tæknibreytingum og það tengt við viljayfirlýsinguna.
RÞP, mikill velvilji í garð KÍ í samfélaginu. Að frumkvæði Félags áhugafólks um skólaþróun
hefur verið ákveðið að endurvekja íslensku menntaverðlaunin og mun forseti Íslands afhenda
þau.

6.

FRÆÐSLUFUNDUR SKÓLAMÁLARÁÐS 6. DESEMBER

AMG leggur til að fræðslufundur Skólamálaráðs verði haldinn 6. des. Hún veltir fyrir sér hvort
nýta eigi tækifærið og fá allar nefndir KÍ saman og einnig hvaða efni eiga heima á fundi sem
þessum. Fram koma hugmyndir um stuðningur við nýja kennara (María Steingríms frá HA), og
að fá útgáfusvið til að koma og ræða um hvernig hægt er að vekja áhrifamikla athygli á
kennarastarfinu og skólamálum. Einnig að fjölmenning og staða í hnattrænu samhengi, s.s.
loftslagsmálum, séu brennandi málefni. Niðurstaðan var þó sú að þar sem allar skólamálanefndir
eru skipaðar nýjum fulltrúum sé ástæða til að kynna skólamálastefnu KÍ á fundinum og geyma
fund með öllum nefndum KÍ þar til síðar. Anna María mun gera drög að dagskrá.
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7.

ATLANTIC RIM COLLABORATORY SUMMIT - ARC, FUNDUR Í
SEPTEMBER 2018

Haldinn í LA í Kaliforníu.
AMG segir frá og leggur fram pappír.
Hún segir meðal annars að næsti fundur í ARC samstarfinu verði líklega í Wales árið 2019.
Reynsla íslensku sendinefndarinnar af fundinum var mjög góð en það er óalgengt í erlendu
samstarfi að fá tækifæri til að ræða við helstu fræðimenn á sviði menntamála í heiminum og ræða
markvisst við lönd sem hafa svipaða sýn á þróun menntakerfisins. Þá er afar gagnlegur sá hluti
ráðstefnunnar þegar tvö þátttökulönd setjast niður í gagnkvæma ráðgjöf og vangaveltur vegna
tiltekinna álitamála, sem uppi eru á heimavelli, og hvort land um sig ber upp við hitt. Það var
mjög gagnleg að blanda saman skólaheimsóknum, fyrirlestrum og umræðum innan íslensku
sendinefndarinnar og við önnur lönd, fá og veita ráðgjöf um mál sem eru í brennidepli. Þá kom
einnig fram í hópnum hversu ganglegt það væri fyrir fulltrúa mrn., MMS, KÍ og sambandsins að
ná að stilla saman strengina á þessum vettvangi og koma fram með eina rödd.
Efni fundarins tengist námskrárvinnu um heilsu, velferð og lýðræði. Þá tengist ARC samstarfið
öðrum verkefnum sem KÍ vinnur með MRN eins og eftirfylgni úttektar á námi án aðgreiningar,
starfsþróun kennara, mótun menntastefnu til ársins 2030 og framkvæmd og innleiðingu
Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna.
Að mati AMG hefur ARC samstarfið haft mikla þýðingu fyrir MRN, KÍ og Samband íslenska
sveitarfélaga sem m.a. má sjá í áherslum og stefnuskjölum og MMS er í samstarfi við Írland um
mat á skólastarfi og mögulega við Kaliforníu.

8.

STARF SKÓLAMÁLANEFNDA FÉLAGANNA

Frestað til næsta fundar.

9.

ÖNNUR MÁL
a.

Norrænt samstarfsverkefni um stuðning við nýliða. Norsk reglugerð um stuðning
við unga kennara
Búið er að gefa út reglugerð í Noregi um stuðning við unga kennara. AMG vonast til að
eitthvað svipað verði gert hér. Stefnt að stórri norrænni ráðstefnu um stuðning við nýliða en
ekki fastsett þar sem ekki er búið að fjármagna verkefnið.
b.
Aðgerðir til að auka nýliðun í kennslu og minnka brotthvarf úr stéttinni
RÞP fór á fund í mmr. þar sem aðgerðirnar voru kynntar sem og kostnaður sem þeim fylgja.
Á fundinum kom fram að það þarf að útskrifa að meðaltali 400 kennara á ári næstu 10 árin
til að dekka þörfina í grunnskólunum. Þarna vantar þarna mikið upp á eins og staðan er í
dag. Menntamálaráðherra leggur mikla áherslu á að tillögurnar verði tilbúnar til
framkvæmda næsta haust. Þær munu falla undir áætlun stjórnvalda um stórsókn í
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menntamálum. KÍ gerði athugasemd um að ekki fylgdu nægir fjármunir áætluninni um
stórsókn.
Á sama fundi var einnig rætt um eitt leyfisbréf fyrir öll skólastig og fram komu skiptar
skoðanir.
c.
Kennaranemar
Formlegt samstarf KÍ við kennaranemafélögin er hafið. Búið að hitta félög kennaranema
við HÍ og HA. Fulltrúar frá félögunum tóku þátt í norrænum kennaranemafundi.
d.
AMG segir frá áhugaverðum fundi
AMG segir frá áhugaverðum fundi sem hún fór á hjá Velferðarvaktinni sem er
samstarfsvettvangur á vegum Velferðarráðuneytisins. Þar var m.a. annars kynnt skýrsla um
skólaforðun- https://fundur.reykjavik.is/sites/default/files/agendaitems/lokaeintak_skyrsla_teymis_um_skolafordun_4.ap.
Um er að ræða mjög áhugaverða skýrslu sem AMG ætlar að fá kynningu á á næsta fundi
skólamálaráðs.
e.
Rætt um að starf KÍ og skólamálaráðs
Rætt um að starf KÍ og skólamálaráðs þurfi að vera sýnilegra.

1.

FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR

Ein athugasemd kom í tölvupósti frá Sveinlaugu og hefur hún nú verið færð til betri vegar.

Fleira ekki, fundi slitið kl. 15:15
Alma Oddgeirsdóttir ritaði fundargerð.
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