Skólamálaráð KÍ - 5. fundur 13. nóvember 2018

Fundargerð framkvæmdastjórnar Skólamálaráðs KÍ
5. fundur 13. nóvember 2018, kl. 12:30-15:30
Haldinn í Vestra, Kennarahúsi
Mætt: Alma Oddgeirsdóttir (FS), Anna María Gunnarsdóttir (KÍ), Guðjón H. Hauksson (FF),
Hjördís Albertsdóttir (FG), Margrét Sverrisdóttir (SÍ sem sótti fundinn í forföllum Magnúsar J.
Magnússonar) og Ragnar Þór Pétursson (KÍ).
Forföll boðuðu: Hulda Jóhannsdóttir (FSL), Magnús J. Magnússon (SÍ) og Sveinlaug
Sigurðardóttir (FL).
Félag tónlistarskólakennara hefur ekki tilnefnt fulltrúa í stað Daníels Arasonar.
DAGSKRÁ:
1.
Fundargerð síðasta fundar.
2.
Menntun fyrir alla.
3.
Starfsþróun kennara.
4.
Starfsáætlun skólamálaráðs og erindisbréf.
5.
Starf skólamálanefnda félaganna.
6.
Önnur mál.

-O-O-OAnna María býður fundafólk velkomið til fundar og leggur til að áður en formleg dagskrá hefst
verði dagsetningar funda á vorönn 2019 ákveðnar. Það var samþykkt og eftirfarandi dagsetningar
ákveðnar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Föstudagur 11. janúar kl. 12:30.
Mánudagur 11. febrúar kl. 12:30.
Þriðjudagur 12. mars kl. 14:00.
Fimmtudagur 11. apríl kl. 14:00.
Föstudagur 10. maí kl. 12:30 (rætt um að halda fund með formönnum allra
félagsdeilda og faghópa í framhaldi af þessum fundi, kl. 14:30 eða 15:00).
Þriðjudagur 11. júní kl. 14:00.

Þá á eftir að bóka tvo fundi á vorönn:
•
•

Allt skólamálaráð þar sem Anna María leggur til að rætt verði um Sprotasjóð og
Þróunarsjóð námsgagna.
Ársfund KÍ.

Þá hefst formleg dagskrá fundarins.
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1.

FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR

Frestur til að skila athugasemdum við fundargerðina er út þessa viku. Anna María vekur athygli á
tveimur atriðum í fundargerðinni.
a.
Málefni sérkennara - AMG er efins um að senda erindi á ráðherra núnaum leyfisbréf
sérkennara þar sem mikil gerjun er varðandi leyfisbréf í dag og betra að reyna að komast
inn í málin á þeim grunni síðar.
b.
Leyfisbréfamálið - búið er að stofa samráðshóp um málið. Þar eiga að sitja fulltrúar
frá öllum háskólum sem mennta kennara og einn fulltrúi frá KÍ. Stjórn KÍ ákvað að
formaður KÍ, Ragnar Þór Pétursson, yrði fulltrúi KÍ. Búið er að halda einn fund sem RÞP
sótti ásamt fulltrúum háskólanna, Menntamálastofnunar, Skólameistarafélags Íslands,
Sambands Íslenskra sveitafélaga og ráðuneytis. Þegar tillögur um málið koma fram, í janúar
eða febrúar, mun Skólamálaráð taka það til faglegrar umræðu. RÞP reiknar með að
hópurinn muni fundi vikulega í einn mánuð.

2.

MENNTUN FYRIR ALLA

Nú eru aðeins eftir fundir í Reykjavík. Ákveðið hefur verið að halda einn fund fyrir stoðkerfið
þar. Væntanlega verður hann í byrjun desember. Anna María mun senda röddum KÍ á fundunum
þakkarbréf og biðja um að fá erindi þeirra/glærur send. AMG mjög ánægð með þessa fundi. Hún
greinir einnig frá því að stefnt er að því að halda fund með nemendum um sama málefni sem og
með tónlistarskólakennurum. Margrét er spennt að sjá hvernig unnið verður með niðurstöður
fundaraðanna.

3.

STARFSÞRÓUN KENNARA
a.
Samstarfsráð um starfsþróun
Haldinn var fundur í gær þar sem fram kom að þróunarverkefnin um stoðkerfin eru að fara í
gang, drög að áætlunum fyrir öll verkefnin liggja nú fyrir og verið er að stilla saman
strengi. Vonir standa til að þessi verkefni getið orðið nk. pilotverkefni fyrir aðra skóla í
framtíðinni. Samstarfsráð um starfsþróun fær kynningu á verkefnunum í desember og AMG
mun segja okkur frá framgangi þeirra.
b.

Anna María segir stuttlega frá fundi sem henni var boðið að sitja með fræðslustjórum
í félagsskapnum Grunni, föstudaginn 9. nóvember.
c.
Byrjað er að huga að því hvernig samstarfsráðið lýkur vinnu sinni og reynir að fá
endurnýjað umboð. Á fundi í gær var ákveðið að óska eftir því við skólamálanefndir
aðildarfélaga að þær færu í gegn um skýrslurnar um starfsþróun og ræddu hvers konar
starfsþróun/símenntun hver hópur vill. Stefnt að því að þessu verði skilað í febrúar.
Skýrslurnar eru á vefnum http://starfsthrounkennara.is/.
d.
Samspil 2018 er farið af stað, það hófst formlega þann 7. nóvember sl. Samspil 2018
er starfsþróunarátak þar sem blandast saman fræðsla, samstarf og samnýting þekkingar og

2

Skólamálaráð KÍ - 5. fundur 13. nóvember 2018

reynslu þeirra sem starfa í skólum í skemmtilegu og aðgengilegu námsumhverfi. Að þessu
átaki standa Menntamiðja, Samstarfsráð um starfsþróun kennara og skólastjórnenda og
Stýrihópur um úttekt á menntun fyrir alla. Einnig koma að verkefninu fjöldi sérfræðinga,
fræðimanna og kennara
Fræðslan fer að mestu fram á netinu og þátttakendur fá að kynnast því hvernig samfélagsmiðlar og tengslanet stuðla að uppbyggilegri og áframhaldandi starfsþróun. Þann 7. nóv.
var fræðslufundur um Samspil 2018 haldinn á Menntavísindasviði HÍ. Samspil 2018 er
sjálfstætt framhald af Samspili 2015. Markmið Samspils 2018 er að þátttakendur fræðist
um starfsþróun og nýjar kennsluaðferðir og námstækni fyrir fjölbreytta nemendahópa um
leið og þeir taka þátt í að byggja upp öflug og kvik starfssamfélög skólafólks á netinu og í
raunheimum. Hægt verður að skrá sig í Samspil 2018 hvenær sem er og taka eins mikið þátt
og hver og einn vill. Dagskráin verður kynnt á næstunni og borgar sig að vera vel upplýstur
bæði inni í Fésbókarhóp Samspil 2018 og á Twitter undir millumerkinu #samspil2018.
Næsti fræðslufundur verður 28. nóvember 2018. kl. 16.15-18.30. Önnur fræðsla fer fram á
Netinu og á samfélagsmiðlum. http://samspil2018.menntamidja.is/.
e.

AMG vekur athygli á vef Fjólu Þorvaldsóttur sérkennara, www.fikt.kopavogur.is.

f.
Fræðslufundur Skólamálaráðs 6. desember
Væntanleg dagskrá:
•
14:00-14:10
Kynning á starfi Skólamálaráðs KÍ.
•
14:10-14:30
Útgáfusvið KÍ.
•
14:30-14:50
Framhaldsskólinn.
•
14:50-15:10
Tónlistarskólinn.
•
15:10-15:30
Kaffi.
•
15:30-15:50
Leikskólinn.
•
15:50-16:10
Grunnskólinn.
•
16:10-16:30
Umræður þvert á nefndir um sameiginlega fleti.
Anna María óskar eftir því að fulltrúar í skólamálaráði sendi tölur um þátttöku í sínum
félögum eigi síðar en 30. nóv. AMG veltir fyrir sér hvernig eða hvort þarf að skipuleggja
síðasta liðinn, umræðurnar. Væntanlega sprettur umræðan út frá innleggjunum en gott að
skipta í hópa þvert á skólastig.

4.

STARFSÁÆTLUN SKÓLAMÁLARÁÐS OG ERINDISBRÉF

Starfsáætlun Skólamálaráðs mótast af skólamálastefnu KÍ 2018-2022 sem og verkefnum sem
þing KÍ 2018 fól skólamálaráði. Anna María fer yfir helstu verkefnin frá þinginu sem eru þessi:
•

Kjarasamningsbundinn réttur til starfsþróunar.

•

Hópastærðir.

•

Nemendafjöldi á hvert stöðugildi náms- og starfsráðgjafa.
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•

Tryggja kennurum stuðning í starfi fyrsta árið og veita tíma til formlegra leiðsagnar,
handleiðslu og markvissrar starfsþróunar.

•

Fagleg óháð úttekt á styttingunni sem nýta má sem úrbætur.

•

Móta stefnu um aðkomu og hlutverk Kennara og KÍ í áætlun Sameinuðu þjóðanna um
heimsmarkmiðin 17.

•

Finna leiðir til að efla list- og verknám.

•

Vinna að framgangi samþykktar um menntun og farsæld nemenda með annað
móðurmál en íslensku.

•

Aðgerðir til að efla náms- og starfsráðgjöf.

•

Stofna sjóð til rannsókna á skólastarfi 2019.

•

Samþykkt um samstarf við stjórnvöld, háskóla og aðra aðila um menntamál.

•

Samstarf við Alþingi, stjórnvöld, og aðra viðeigandi aðila um mótun menntastefnu.

•

Efling ungliðastarfs.

Forgangsverkefni í starfi skólamálaráðs 2018-2019
Framkvæmdastjórn skólamálaráðs hefur ákveðið eftirfarandi forgangsverkefni í starfinu fyrir árið
2018-2019, sem verða endurskoðuð árlega. Forgangsverkefnin fela í sér sameiginlegar áherslur í
starfi skólamálaráðs (skólamálanefnda aðildarfélaga og framkvæmdastjórnar skólamálaráðs),
áætlanagerð, málefnavinnu og upplýsingamiðlun. Markmiðið er að skóla- og menntamál séu
áberandi þáttur í starfsemi og ímynd KÍ, og að auka forystuhlutverk KÍ í skóla- og menntamálum
inn og út á við.
Forgangsverkefnin eru þessi:
•
Vinna að framgangi samþykktar um menntun og farsæld nemenda með annað
móðurmál en íslensku.
•

Stofna sjóð til rannsókna á skólastarfi 2019.

•

Tryggja kennurum stuðning í starfi fyrsta árið og veita tíma til formlegrar leiðsagnar,
handleiðslu og markvissrar starfsþróunar.

•

Efling ungliðastarfs.

•

Kjarasamningsbundinn réttur til starfsþróunar.

•

Samstarf við Alþingi, stjórnvöld, og aðra viðeigandi aðila um mótun menntastefnu.

Viðfangsefni skólamálaráðs skipt niður eftir efnisþáttum
Kynningarstarf/miðlun
•
Þátttaka og samstarf við verkefnastjórn um Menntun fyrir alla á leik, grunn- og
framhaldsskólastigi í fundarröð um menntun fyrir alla.
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•

Greina/pistlaskrif og fréttaflutningur um skólastefnu KÍ og skólamálasamþykktir í
miðla KÍ, dagblöð og samfélagsmiðla í samstarfi við útgáfusvið KÍ, og leita til
félagsfólks og aðila utan KÍ um þátttöku.

•

Vinna í samstarfi við útgáfusvið KÍ um helstu stefnumál KÍ í skóla- og menntamálum
2018-2022, gera aðgengileg á miðlum KÍ og dreifa sem víðast.

Samstarf
•
Tengja saman málefnavinnu, funda- og ráðstefnuhald KÍ, skólamálanefnda og félaga
KÍ í ,,viðburðadagatal” sem endurspeglar sameignlega vinnu innan KÍ að skóla- og
menntamálum.
•

Hafa frumkvæði að því að á stjórnarfundum KÍ sé reglubundið tekin fyrir ákveðin
málefnasvið í skólastefnu og skólamálasamþykktum KÍ, umræðu - og úrvinnsluefni.

•

Auka samstarf skólamálaráðs og nefnda/ráða KÍ, svo sem við siðaráð, jafnréttisnefnd,
vinnuumhverfisnefnd, fræðslunefnd, og funda reglubundið með formönnum þeirra
um samstarf og samstarfsverkefni.

•

Fylgjast með vinnu aðildarfélaga KÍ að kjarasamningum, einkum þeim sem varða
starfsþróun þeirra.

•

Samstarf skólamálaráðs og fagfélaga kennara bæði hvað varðar samstarfsverkefni og
sameiginlega fundi.

Menntalög og aðalnámskrár
•
Aðkoma og samstarf að mótun opinberrar menntastefnu til ársins 2030. Tryggja að
öllum nemendum bjóðist innihaldsríkt nám við hæfi sem ekki verði rýrt að inntaki frá
því sem nú er, í samræmi við stefnu KÍ um innleiðingu menntastefnu - gæði og
innihald náms.
•

Beita sér fyrir að frumvarp til laga um tónlistarskóla verði lagt fram á alþingi og fái
afgreiðslu sem fyrst svo að til verði heilsteypt löggjöf um tónlistarskólastigið eins og
önnur skólastig.

•

Taka saman stefnu og málflutning KÍ um helstu menntapólitísku viðfangsefnin í
hvítbók menntamálaráðherra til að undirbúa þátttöku KÍ og félaga í þeirri vinnu og
samræma áherslur. Hafa yfirsýn yfir vinnu að hvítbók, ræða einstök mál sem og
afrakstur málsins í heild og vera stjórn KÍ til ráðuneytis um málið.

Menntun og starfsþjálfun
•
Endurvekja samstarfsnefnd KÍ og MVÍS/HÍ um málefni kennaramenntunar og um
fagleg málefni sem tengjast störfum félagsmanna KÍ í skólum, móta stefnu um starf
nefndarinnar í samræmi við stefnu KÍ og vinna að framkvæmd hennar.
•

Koma á samskiptum við aðra háskóla um skipulag menntunar félagsmanna KÍ,
innihald og starfsþjálfun, rannsóknir og þróun starfsemi, og mál sem tengjast störfum
félagsmanna KÍ í skólum.
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•

Kynna sér og fjalla um gæðamat og gæðamatskerfi í kennaramenntun og starfsþjálfun.

•

Ræða við menntamálaráðherra og háskóla um að beita sér fyrir því að starfsþjálfun
kennaranema og nema í náms- og starfsráðgjöf verði veigamikill og lögbundinn hluti
menntunar þeirra og um auknar fjárveitingar til starfsþjálfunar. Einnig að skipulögð
leiðsögn við nýja félagsmenn í starfi verði formlegur hluti af heildarskipulagi
menntunar þeirra.

•

Ræða við menntamálaráðherra um að beita sér fyrir því að setja heildstæða náms- og
starfsráðgjafaáætlun fyrir skóla þar sem tilgreindur er tiltekinn lágmarksfjöldi
nemenda að baki hverju stöðugildi í náms- og starfsráðgjöf.

Starfsþróun
•
Þátttaka í starfi fagráðs um starfsþróun kennara og skólastjórnenda og vinna þau verk
sem falla til vegna þess.
•

Móta stefnu um verkefni fagráðsins og samþætta við stefnu KÍ um bætta möguleika
og tækifæri félagsmanna til starfsþróunar.

•

Kynna fagráðið fyrir félagsmönnum og fagfélögum kennara.

•

Halda fundi með Námsmatsstofnun um niðurstöður rannsókna á starfsþróun
félagsmanna (TALIS) og um nýtingu þeirra í skólastarfi og stefnumótun.

Menntamál í alþjóðlegu samhengi
•
Samstarf um menntamál innan NLS svo sem um störf kennara, námsmat og innra mat
og gæðamál.
•

Fylgjast með því helsta á vettvangi EI, ESB, ETUCE, OECD um skóla- og
menntamál.

•

Þátttaka eftir föngum í erlendum könnunum og úttektum og verkefnum sem þarf að
fylgjast með svo sem PISA og TALIS.

•

Efla úrvinnslu efnis úr erlendu samstarfi og vinna að því að fréttir og greinargerðir
verði birtar t.d. á heimasíðu KÍ eftir fundi í stjórn og skólastigadeildum NLS.

•

Birta og miðla efni úr erlendu samstarfi og matbúa eftir föngum m.a. skipuleggja efni
á heimasíðu KÍ og aðgengi að því.

•

Óska eftir og skipuleggja fundi með starfsmönnum í menntamálaráðuneyti um störf
þeirra á Evrópumenntamálavettvangi.

Fræðslufundir skólamálaráðs
•
Haldnir verða árlegir fræðslufundir skólamálaráðs (framkvæmdanefnd skólamálaráðs
og skólamálanefndir aðildarfélaga), einn á haustönn og einn á vorönn, og ýmsum
aðilum innan og utan KÍ boðin þátttaka og samstarf um þá eftir tilefnum hverju sinni.
•

Á haustönn 2018 verður haldinn fræðslufundur um kynningarmál KÍ og starfsemi
starfsemi skólamálanefnda aðildarfélaga KÍ.
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•

Skólamálaráð tekur ákvarðanir um fræðslufundi fyrir árin 2018-2022 í samhengi við
árlegar starfsáherslur og kynnir þá.

•

Skólamálaráð heldur árlegt skólamálaþing í tengslum við alþjóðadag kennara.

Farið yfir erindisbréf skólamálaráðs KÍ sem byggt er á 24. og 27. grein laga KÍ og samþykktum
þings KÍ 2018 um skólamál og gerðar athugasemdir. Rætt um liðinn þar sem fram kemur að finna
eigi leiðir til að efla og auka vægi list- og verkgreina í menntakerfinu í samstarfi við ýmsa aðila.
Skólamálaráð hélt þing um málið sl. vor og eftir á að vinna úr gögnum þingsins, AMG leggur til
að þetta verði ekki forgangsatriði í vetur. Talað um að starfsáætlun skólamálaráðs verði lögð fyrir
í stjórn KÍ eigi síðar en í nóvember 2018. Anna María mun leggja starfsáætlun fyrir fund stjórnar
KÍ föstudaginn 16. nóvember með þeim fyrirvara að enn vanti fulltrúa tónlistarskólans.
Erindisbréfið er samþykkt með þessum fyrirvörum.

5.

STARF SKÓLAMÁLANEFNDA FÉLAGANNA
a.
Hjördís, kulnun kennara í starfi verður í brennidepli hjá Félagi grunnskólakennara í
vetur. Tengist vinnuumhverfisnefndinni.
b.
Guðjón. Skólamálaráð FF undirbýr fund með faggreinakennurum, einnig er umræða
um leyfisbréf og verið að vinna starfsáætlun.
c.
Skólastjórafélagið var að klára námsstefnu þar sem móttaka nýliða var meginefnið.
Byrjað er að huga að næstu námsstefnu og einnig er verið að undirbúa námskeið. og verið
að huga að næstu.

6.

ÖNNUR MÁL
a.
Dagur íslenskrar tungu 16. nóvember. KÍ ætlaði að búa til rafræna kveðju með
póstkorti frá alþjóðadegi kennara en vegna leyfismála er ekki víst að það gangi upp.
b.
Kennaranemafélögin - Anna María leggur fram skýrslu um námsstefnu sem fulltrúar
kennaranemafélaganna sóttu og KÍ styrkti. Skýrslan verður sett á heimasíðu KÍ.
c.

Sprotasjóður. Búið er að ákveða áherslusvið sjóðsins 2019-2020 sem verða:
•
•
•

Efling íslenskrar tungu - verkefnin styrki tungumálið, efli orðaforða og
hugtakaskilning.
Lærdómssamfélag í samvinnu innan eða milli kerfa - verkefnin fylgi eftir úttekt
á Menntun fyrir alla.
Færni til framtíðar - verkefnin efli samskiptahæfni, skapandi hugsun og list-,
verk- og tækniþekkingu.

d.
Samtök áhugafólks um skólaþróun hafa áhuga á að koma á einhvers konar nýjum
menntaverðlaunum, nk. arftaka íslensku menntaverðlaunanna.
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e.
Skólamálaráð heldur árlegt skólamálaþing í tengslum við alþjóðadag kennara. Komin
er fram tillaga að yfirskrift næsta þings verði Umhverfið er stórmál.

Fleira ekki, fundi slitið kl. 15:30.
Alma Oddgeirsdóttir ritaði fundargerð.
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