Skólamálaráð KÍ - 6. fundur 11. janúar 2019

Fundargerð framkvæmdastjórnar Skólamálaráðs KÍ
6. fundur 11. janúar 2019, kl. 12:30-16:00
Haldinn í Vestra, Kennarahúsi
Mætt: Alma Oddgeirsdóttir (FS), Anna María Gunnarsdóttir (KÍ), Guðjón H. Hauksson (FF),
Hjördís Albertsdóttir (FG), Magnús J. Magnússon (SÍ) og Sveinlaug Sigurðardóttir (FL).
Forföll boðuðu: Ingunn Sturlaugsdóttir, nýr fulltrúi Félags tónlistarskólakennara í framkvæmdastjórn skólamálaráðs, Hulda Jóhannsdóttir (FSL, sat hluta fundarins) og Ragnar Þór Pétursson
(KÍ).
DAGSKRÁ:
1.
Fundargerð síðasta fundar.
2.
Aðgerðir í menntamálum.
3.
Leyfisbréf.
4.
Sjóður KÍ til rannsókna á skólastarfi.
5.
Önnur mál.

-O-O-OAnna María býður fundargesti velkomna og gengið er til dagskrár.

1.

FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR

Engin athugasemd var gerð við fundargerðina og er hún því samþykkt.

2.

AÐGERÐIR Í MENNTAMÁLUM

Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er boðuð stórsókn í menntamálum þar sem lögð er rík áhersla
á að efla menntun í landinu með hagsmuni nemenda og þjóðarinnar allrar að leiðarljósi. Fram
kemur að mikilvægt er að stuðla að viðurkenningu á störfum kennara, efla faglegt sjálfstæði
þeirra og leggja áherslu á skólaþróun á öllum skólastigum. Einnig er dregið fram að bregðast
þurfi við kennaraskorti í samstarfi ríkis, sveitarfélaga og stéttarfélaga.
Í fjármálaáætlun (2018-2022) eru dregnar fram eftirfarandi áskoranir sem bregðast þurfi við:
•

Aðsókn í kennaranám hefur minnkað á síðustu árum.

•

Endurkomu- og brautskráningarhlutfall kennaranema við Háskóla Íslands (HÍ) og
Háskólann á Akureyri (HA) er almennt fremur lágt og mikil tækifæri þar til að efla
námsframvindu.

•

Meðalaldur starfandi kennara er hár og ljóst að margir reynslumiklir kennarar
munu brátt hverfa úr starfi vegna aldurs.
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•

Nú er svo komið að háskólarnir ná ekki að brautskrá nægilega marga kennara til að
mæta þörfum fyrir nýliðun á þessum skólastigum.

Til að bregðast við þessu var rýnihópur settur á laggirnar. Hópurinn hefur lagt fram átta tillögur
og búið er að áhættu- og kostnaðarmeta tillögurnar. AMG fer yfir tillögurnar sem eru þessar.
1.
Launað starfsnám á vettvangi
Lagt er til að fara af stað með þróunarverkefni til 10 ára sem snýr að starfsnámsári á 5. ári í
M.Ed. í leik- og grunnskólafræðum. Lagt upp með að 70% vinna í 9,5 mánuð sé metin til
30 ECTS eininga og lokaverkefni til 30 ECTS eininga. Leiðsagnarkennarar í skólunum fái
greiddar sex klukkustundir á mánuði fyrir leiðsögn með nemendum í starfsnámi á 5. ári.
Óskað hefur verið eftir því að kennaradeildir við HA og menntavísindasvið HÍ komi með
tillögur að útfærslu á verkefninu.
2.

Fjölgun útskrifaðra kennara með sérhæfingu í starfstengdri leiðsögn (leiðsagnarkennarar)
Til að sinna nemum á lokaári í kennaranámi þarf að mennta kennara í starfstengdri
leiðsögn. Á fimm árum er lagt til að fella niður innritunargjöld fyrir allt að 30 nemendur í
starfstengdri leiðsögn.
3.
Markviss leiðsögn fyrir nýliða í starfi á öllum skólastigum/skólagerðum
Lagt er til að nýliðar með kennsluréttindi fá leiðsögn frá kennara með menntun í
starfstengdri eða reyndum kennara fyrstu þrjú árin í starfi.
4.

LÍN veiti sértæka styrki til kennaranema.

5.

Endurskoðun laga um menntun og ráðningu nr. 87/2008.

6.

Reglugerð við 21. grein sömu laga.

7.
Kynningar á aðgerðum í menntamálum
Lagt er til að hópur um kynningar- og almannatengsl undir stjórn upplýsingafulltrúa
mennta- og menningarmálaráðuneytis með aðkomu Sambands íslenskra sveitarfélaga,
Kennarasambands Íslands og háskólanna, verði falið að vinna áætlun um kynningar á
tillögum um aðgerðir í menntamálum.
8.

Kynningarátak / vitundarvakning.

Fulltrúar í framkvæmdastjórn skólamálaráðs eru á heildina litið jákvæðir gagnvart tillögunum.
Gott er að brugðist sé við þar sem þörfin er mest, þ.e. á leik- og grunnskólastigi. Vissulega vanti
tillögur varðandi framhaldsskólann og tónlistarskólann en vonast er til að tillögur varðandi þau
skólastig komi i kjölfarið.
Rætt um hvort eigi að tala um skóla og skólastarf þegar mikill meirihluti starfsmanna hefur ekki
leyfisbréf. Er þá um skóla að ræða? Umræður og vangaveltur um efnið.
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3.

LEYFISBRÉF

Anna María fer yfir kynningu menntamálaráðuneytis frá 14.12.18 þar sem sýn ráðuneytisins um
leyfisbréf var kynnt fyrir samstarfshópi um leyfisbréf kennara. Þar kynnti ráðuneytið nýja sýn
sem gengur út á áherslu á hæfni í stað ákvæða um einingafjölda í háskólanámi.
Mikil umræða skapaðist á fundinum um þessa kynningu ráðuneytisins. Fram kom það sjónarmið
að jöfnun á kjörum og starfsaðstæðum á öllum skólastigum hefði meiri áhrif en eitt leyfisbréf.
Mikilvægt að starfskjör á öllum skólastigum séu þannig úr garði gerð að starfsvettvangurinn sé
eftirsóknarverður. Mismunandi skoðanir komu fram og ýmis álitamál í þessu máli. Fulltrúar
sammála um að þegar rætt er um sérhæfða hæfni kennara á hverju skólastigi fyrir sig þá vanti
dýptina, sérstaklega er lítur að sérhæfingu á leikskólastigi.
Einnig rætt um þá hugmynd ráðuneytisins að útvíkka hlutverk matsnefndar við ráðningu kennara
og gera hana að einhverskonar kennararáði. Ýmsar efasemdir komu fram um útfærsluna og burði
menntamálaráðuneytis til að starfrækja stofnun sem þessa.
Anna María segir frá hvernig kennararáð sem þessi virka til að mynda í Skotlandi og Írlandi
(Teaching Councils). Um er að ræða stofnanir sem komið hefur verið á fót með lögum og hafa
með höndum (eða eftir atvikum hafa tekið yfir) stjórnun og stefnumótun um öll helstu mál er
snúa að grunn-, framhalds-, og símenntun kennara, starfsþjálfun kennaraefna, kennsluréttindi/
leyfisbréf, úrskurðarvald um starfshæfni bæði við upphaf starfs og eftir atvikum þar eftir,
uppsetningu og viðhald skrám yfir alla starfandi kennara og skólastjórnendur með upplýsingum
um menntun, starfsreynstu o.s. frv., gæðamál og fleira. Ráðin eru fjölskipuð og eiga það
sameiginlegt að vera að meirihluta skipuð kennurum og skólastjórnendum.
The Teaching Council í Skotlandi hefur verið við lýði um árabil, á Írlandi voru sett lög um svona
stofnun 2001 og tók hún til starfa 2005 og í Ástralíu virðist svipuð stofnun vera í burðarliðinum. Í
stefnumótun TC í Írlandi fyrir árin 2018-2020 kemur fram að það hefur sett sér þrjár meginstoðir
til að styðja starf sitt sem og kennara. Þær eru; rannsóknir kennara og fyrir kennara til þess að
styrkja þá í starfi sem sérfræðinga; fagleg ígrundun sem er grunnurinn að því að kennarar virki í
starfi, bæði sem einstaklingar og fagfólk, en fagleg ígrundun er nauðsynleg öllum kennurum til að
halda sér við í starfi og til að taka ákvarðanir í þágu fagmennsku, nemenda og samfélags og í
þriðja lagi samskipti sem nauðsynlegur þáttur í námi og kennslu.
Lög um Kennararáð hafa gilt á Írlandi a.m.k. frá árinu 2001. Kennararáðið í Írlandi ber ábyrgð á
því að setja faglega staðla og viðmið fyrir kennara og sér um að þeim sé haldið á lofti, bæði af
almenningi og kennurum sjálfum. Ráðið leitast einnig við að styrkja ímynd kennara og skólafólks. Öll starfsemi ráðsins er skipulögð með það í huga (bæði reglugerðir og kynningarmál) að
tryggja gæði náms og kennslu.
Ráðið er fjármagnað með ákveðnu gjaldi sem ríkið reiðir fram fyrir hvern starfandi kennara.
Ráðið hefur áður skilgreint þrjár meginstoðir í starfsemi sinni sem styðja störf kennara á öllum
sviðum. Eins og fram hefur komið eru stoðirnar rannsóknir, ígrundun og samskipti.
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Rannsóknir hjá og fyrir kennara eru nauðsynlegar til að styðja við þeirra eigin nám og vinnu sem
sérfræðingar. Vinna ráðsins byggist einnig á rannsóknum til að ná sem bestum árangri í þágu
náms og kennslu.
Starfsemi ráðsins snýst um þessa hugsun: Fagleg ígrundun er nauðsynleg hverjum kennara og
námssamfélagi. Með því er hægt að gera fagfólki kleift að taka bestu ákvarðanirnar með
hagsmuni nemenda sinna að leiðarljósi. Lykill að öllu skólastarfi er að viðhalda kennurum og
skólastjórnendum sem fagfólki. Ráðið tekur þátt í verkefnum sem þessum til þess að auka
famennsku í þágu náms, nemenda, foreldra og samfélags.
Ráðinu hefur áunnist margt í þessum verkefnum á síðustu tveimur árum. Sem dæmi má nefna
stuðning við nýliða og verkefni sem tengjast upphafi starfsferils og fjölgun kennara.
Síðustu ár hafa orðið miklar framfarir og breytingar á kennaranámi og stöðu þess í Írlandi.
Kennararáðið rekur það meðal annars til starfsemi sinnar en það hefur leitast við að styðja
starfsþróun, vöxt og vellíðan kennara og nemenda og innleiða umhverfi þar sem gæði náms og
kennslu eru í brennidepli.
Tilgangur Kennsluráðsins:
•

Þróa, kynna og staðfesta miklar kröfur í kennaramenntun og starfi kennara.

•

Stuðla að fagmennsku með skilvirkri stefnu, reglugerðum og rannsóknum.

•

Leitast við að styðja sameiginlegt nám, vellíðan, vöxt og nýsköpun fyrir alla kennara
og nemendur.

Á þennan hátt er leitast við að fóstra umhverfi þar sem gæði kennslu og náms aukast stöðugt.
Heimild: https://www.teachingcouncil.ie/en/Publications/Strategic-Plan/Teaching-CouncilStrategic-Plan-2018-2020.pdf.
Rætt um hugmyndir um kennararáð. AMG telur hugmyndir um slíkt ráð jákvæðar og að þær geti
verið til hagsbóta fyrir kennara. Hún hefur þó vissar efasemdir um framkvæmd hugmyndanna.
Magnús hefur efasemdir um að kennararáð verði fóstrað af Menntamálastofnun, telur að
stofnunin hafi ekki bolmagn til að sinna þessu. Mjög mikilvægt að valdsvið kennararáðs sé skýrt
og að fjármagn til starfsemi ráðsins sé nægilegt og tryggt.
Guðjón; líst að mörgu leyti vel á hugmyndirnar. Bendir á vef sambærilegs ráðs í Bretlandi (GTC)
sjá http://www.gtce.org.uk/gtc/index.html.
Sveinlaug veltir fyrir sér hvort búið sé áð hugsa þetta til enda. Hefur efasemdir um að leggja ekki
áherslu á einingarnar, veltir einnig fyrir sér hvar í stjórnsýslunni ráð sem þetta á heima og þriðja
lagi hverjir eigi að sitja í ráðinu.
AMG veltir fyrir sér hvort að einingaáherslan sé til dæmis hugsuð út frá raunfærnimati, að þeir
sem lengi hafa starfað á vettvangi fái reynsluna metna til eininga.
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4.

SJÓÐUR KÍ TIL RANNSÓKNA Á SKÓLASTARFI

Samkvæmt þingsamþykkt frá 7. þingi KÍ á Kennarasamband Íslands að stofna sjóð til rannsókna
á skólastarfi. Í samþykktinni er lagt til að í sjóðstjórninni séu sex fulltrúar, fimm úr skólamálaráði
KÍ, einn af hverju skólastigi ásamt formanni skólamálaráðs, og einn starfandi fræðimaður í
háskóla. Varaformaður KÍ er formaður sjóðsnefndar. Sjá
http://www.ki.is/images/Skrar/KI/Arsfundir_og_thing/2018/Samthykktir_fra_thingi_2018/Thing
2018_samthykkt_um_rannsoknir_a_skolastarfi.pdf.
Anna María er því formaður sjóðsnefndar. Með henni sjóðsstjórninni munu þessir fulltrúar úr
skólamálaráði sitja; Hulda Jóhannsdóttir (leikskóli), Hjördís Albertsdóttir (grunnskóli), Alma
Oddgeirsdóttir (framhaldsskóli) og Ingunn Sturlaugsdóttir (tónlistaskóli). Vinna þarf að því að fá
fulltrúa háskólanna í sjóðsstjórnina, biðja kennaradeildir háskólanna að tilnefna fulltrúa. AMG
veltir einnig fyrir sér að fá Jón Torfa Jónasson til ráðgjafar við stofnun sjóðsins. AMG vinnur
áfram að þessu máli.

5.

ÖNNUR MÁL
a.
Forystufræðsla KÍ vorið 2019
Öllum fulltrúum í nefndum KÍ er boðið að sitja forystufræðsluna. Haldnir verða tveir
fundir, annar í Reykjavík 13.febrúar og hinn á Akureyri 20. febrúar. Markmið fundanna er
að búa til sterka KÍ liðsheild.
b.
Ársfundur KÍ
Tímasetning fundarins er ekki ljós. Skólamálaráð á að sjá um dagskrána á hluta fundarins.
Rætt um hvaða efni ætti að vera í brennidepli á fundinum. AMG stingur upp á að fá
ráðuneytið til að kynna hugmyndir sínar sem fjallað var um hér á fundinum og taka þær á
einhvern hátt til umfjöllunar. Fulltrúar eru beðnir um að velta fyrir sér hver yfirskrift
fundarins gæti verið, eitthvað um samvinnu í stað átaka.
c.
Heimsókn menntamálaráðherra í Kennarahúsið
Ánægjuleg heimsókn að sögn AMG sem tók saman minnisblað fyrir fundinn um stöðu og
sögu KÍ sem og stefnumál frá 7. þingi KÍ. Heimsóknin setti að mati AMG jákvæðan tón í
samstarf KÍ við ráðuneyti.
d.
Samstarfsráð um starfsþróun
AMG upplýsir að öll þróunarverkefni séu komin í gang. Kynning á öllum verkefnunum
verður á næsta fundi samstarfsráðs. Nú verið að setja hópastarf í samstarfsráðinu aftur í
gang. Ljóst er að formennska í hópi um stoðkerfi breytist og fellur í hlut AMG eða
Þorsteins Sæbergs.
e.
Áherslusvið Sprotasjóðs 2019-2020 og Þróunarsjóðs námsgagna
Umsóknarfrestur um styrki í Sprotasjóð er 10.desember til 1. febrúar. Áherslusviðin eru
þessi:
i.
ii.

Efling íslenskrar tungu.
Lærdómssamfélag í samvinnu innan eða milli kerfa.
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iii.

Færni til framtíðar.

Sú breyting var gerð hjá Sprotasjóði að sett var inn ákvæði um að samstarf á milli skóla og
stofna styrki umsóknir.
AMG getur þess einnig að breyting hafi orðið á Þróunarsjóði námsgagna í þá veru að hægt
sé að sækja um styrki til útgáfu.
f.
Formennskuár í Norrænu ráðherranefndinni
Dagskrá formennskuáætlunar Íslands er að taka á sig mynd. Sjá má kynningu á helstu
verkefnum hér: http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1258193/FULLTEXT01.pdf.
Á formennskuárinu verður sjónum beint að ungu fólki með formennskuverkefnum á sviði
menntunar, menningar og heilbrigðis, þar sem áhersla er lögð á virka þátttöku og samtal við
fulltrúa ungs fólks. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna eru leiðarljós formennskuáætlunar
Íslands en ungt fólk gegnir lykilhlutverki í að ná fram heimsmarkmiðunum. Markmið
verkefnisins um menntun fyrir alla er að Norðurlöndin verði í fararbroddi við innleiðingu á
fjórða heimsmarkmiði Sameinuðu þjóðanna með sérstaka áherslu á undirmarkmið 4.7. Það
nær til allra skólastiga og lýtur að því að þjónusta og stuðningur við menntakerfi landanna
verði í fremstu röð og að einstaklingar hafi tækifæri til fjölbreytts náms og starfa, án
aðgreiningar. Verkefnið er þríþætt og felst í samnorrænni kortlagningu á innleiðingu
heimsmarkmiðs 4.7, samræðu ungs fólks um markmiðið og kennsluefni með gæðavísum til
framtíðar um innleiðingu þess.
Þrjú verkefni tengjast KÍ:
1.

Stuðningur við nýliða í kennslu: Lokaráðstefna verkefnisins fer inn í dagskrá
norrænu ráðherranefndarinnar.

2.

Fyrstu þúsund dagar barnsins ná frá meðgöngu fram að tveggja ára aldri. Á
þessu mikilvæga tímabili mótast barnið sem einstaklingur og það hefur áhrif á
geðheilsu þess síðar á lífsleiðinni svo sem á unglingsárum. Markmið verkefnisins er að finna bestu leiðir til að efla geðheilsu og vellíðan á fyrstu árum lífsins
þannig að öll börn á Norðurlöndunum hljóti besta mögulega upphaf í lífinu.
Gerð verður greining á núverandi stöðu og söfnun góðra aðferða hvað varðar
geðheilsu mæðra á meðgöngu, eflingu tilfinningatengsla milli barna og foreldra,
snemmtæka íhlutun við áhættuþáttum í lífi ung- og smábarna, og vellíðan
yngstu barnanna í leikskólum. Stór ráðstefna um þetta.

3.

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna.

Sjá https://www.norden.org/sites/default/files/2018-11/Dokument%2015_2018_is.pdf.
Næsti fundur skólamálaráðs verður mánudag 11. febrúar.
Fleira ekki, fundi slitið kl. 15:30.
Alma Oddgeirsdóttir ritaði fundargerð.
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