Skólamálaráð KÍ - 1. fundur 12. júní 2014

Framkvæmdastjórn skólamálaráðs KÍ 2014-2018
1. fundur 12. júní 2014 kl. 13:30
Haldinn í Kennarahúsi, kjallara
Mættir: Aðalheiður Steingrímsdóttir (KÍ), Anna María Gunnarsdóttir (FF), Fjóla Þorvaldsdóttir
(FL), Ingileif Ástvaldsdóttir (SÍ), Sigurður Sigurjónsson (FSL), Elín Anna Ísaksdóttir (FT),
Guðbjörg Ragnarsdóttir (FG).
Forföll: Þórður Hjaltested (KÍ), Steinunn Inga Óttarsdóttir (FS).

DAGSKRÁ:
1.
Innleiðing:

Kynning fulltrúa

Hlutverk skólamálaráðs KÍ og skólamálanefnda aðildarfélaga skv. lögum KÍ

Verkaskipting, fastur fundartími, nefndalaun
2.

Starf skólamálanefnda (stutt frá hverri nefnd um starfið sl. vetur og mál sem eru og verða í
brennidepli).

3.

Fagráð um starfsþróun kennara og skólastjórnenda.

4.

Þing KÍ 2014: Skólastefna og skólamálasamþykktir - starfsáætlun skólamálaráðs 20142018, fyrsta umræða.

5.

Önnur mál:

Ný stjórnsýslu- og þjónustustofnun menntamála

Sumarnámskeið NLS júlí 2014

Aðalheiður setur fundinn og býður fólk velkomið. Gengið er til dagskrár.
1.

Innleiðing
a.
Kynning fulltrúa, hver og einn kynnir sig og greinir stuttlega frá sínum bakgrunni.
b.
Hlutverk framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ og skólamálanefnda aðildarfélaga
skv. lögum KÍ kynnt og farið yfir ábyrgð og verkefni. Framkvæmdastjórn er ætlað að halda
upp sameiginlegu skólamálastarfi aðildarfélaga á vettvangi KÍ. Greitt er fyrir fundarsetur
samkvæmt reglum KÍ og þær gerðar upp í desember og júní. Aðalheiður greinir frá því að
Steinunn Inga hafi ljáð máls á að vera ritari framkvæmdastjórnar og er það samþykkt,
Guðbjörg samþykkir að vera vararitari.
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2.

Starf skólamálanefnda. Stutt frá hverri nefnd um starfið sl. vetur og mál sem eru og
verða í brennidepli
a.
Vinna hjá FG er mikið tengd kjaramálum og að Skólamola (fréttablað), einnig vinna
að jöfnun kynja í stéttinni og listtengd vinna.
b.
FL hefur komið á tengingu milli stjórnar og skólamálanefndar samkvæmt lögum
félagsins. Aðaláherslan er að vinna með framtíðarsýn leikskólans og með gögn Capacent úr
fundum sem voru haldnir um allt land. Áhersla á að virkja faghópa meira t.d. leikskólasérkennara og um skapandi leikskólastarf til að efla leikskólastigið. Unnið er að því að
fjölga karlmönnum í stéttinni. Samstarf í gangi við FG um hávaða í skólum. Unnið með HÍ
að því að hvetja ungt fólk til að fara í leikskólakennaranámið.
c.
FT hefur verið í stefnumótunarvinnu, byggða á erlendum skýrslum, gögnum og stefnu
KÍ. Áfram verður unnið með þetta ásamt kennaramenntun, lögverndun starfsheita og
heildarlöggjöf um tónlistarskóla. Endurskoðun aðalnámsskrár er í gangi og er mikil áhersla
á samstarf og samræður milli skóla og skólagerða. Bæta innleiðingu á skapandi grunnþáttum í menntastefnu. Undirbúningur er í gangi fyrir svæðisþing í haust sem verða í
námskeiðsformi, vikulangt með erlendum leiðara. Haldin var málstofa í janúar sl. um
tónlistarskóla framtíðarinnar í samstarfi við Sambandið.
d.
FSL vinnur með FL að mörgum verkefnum, svo sem að framtíðarsýn leikskólans og
fylgja gögnum Capacent og fleiru sem FL greindi frá. Greint er frá málþingi með
RANNung í febrúar sl.
e.
FF hefur komið að vinnu við aðalnámskrá, tekið þátt í nefndum um hana. Þátttaka í
Samstarfnefnd um endurmenntun framhaldsskóla (SEF) og ræktuð tengsl við faggreinakennara, bæði hjá FF og í SEF. Mikil áhersla verið lögð á kynningarmál FF að undanförnu
meðal annars með því að halda úti pistli vikunnar og Rauða eplinu.
f.
SÍ heftur lagt grunn að framtíðarsýn og aðgerðaáætlun. Skólamálanefnd heldur utan
um fagþróun stjórnenda. Árlega heldur nefndin námsstefnu á haustin sem verður nú um
kennslufræðilega forystu skólastjórnenda. Skólamálanefndin hefur staðið fyrir námskeiðum
í samstarfi við sveitarfélögin um ráðningar, leiðbeinandi samtöl og framkvæmd vandaðrar
stjórnsýslu. Þá er samstarf um námstilboð fyrir stjórnendur við HÍ, námskeið fyrir nýja
skólastjórnendur hefst í haust. ESHA, samtök skólastjórnenda í Evrópu, halda ráðstefnu í
Króatíu í haust.

3.
Fagráð um starfsþróun kennara og skólastjórnenda
Aðalheiður rifjar upp skipulag og hlutverk fagráðsins og leggur fram fundargerð síðasta fundar í
fagráðinu (stóri hópurinn) 5. maí sl., og lista yfir verkefni fagráðs sem nýr starfsmaður fagráðs
(Sólrún Harðardóttir) tók saman og lagði fram á þeim fundi. Vakin athygli á ráðstefnu um
„Kennara framtíðarinnar“ sem haldin verður 13. og 14. ágúst nk., í Reykjavík, og hefur fagráðið
komið að undirbúningi hennar. Guðbjörg greinir frá að upplýsingaveitan sé að komast í gagnið.
Umræður um verkefni fagráðsins og mikilvægt aðkoma þar inn stefnumiðum KÍ um símenntun
og starfsþróun kennara og skólastjórnenda.
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4.

Þing KÍ 2014: Skólastefna og skólamálasamþykktir - starfsáætlun skólamálaráðs
2014-2018, fyrsta umræða
a.
Skólastefna og skólamálasamþykktir lagðar fram og farið yfir stefnu og samþykktir.
Ákveðið að senda skólamálastefnuna til menntamálaráðherra og Sambandsins með bréfum
og óska eftir fundum með þessum aðilum um helstu áherslur hennar. Aðalheiður greinir frá
því að ekki verði gefnir út bæklingar með stefnuskjölum þingsins eins og venjan hefur verið
heldur verði þeim núna komið fyrir á heimasíðu, engu að síður þurfi t.d. að vinna upp
stuttan bækling með helstu áherslum í skólamálum sem væri hægt að hafa á netinu og
prenta út og dreifa þegar með þarf.
b.
Aðalheiður leggur fram vinnuskjal - fyrstu drög að starfsáætlun skólamálaráðs 20142018. Þar listuð upp verkefni í stefnu og samþykktum þings KÍ 2014 um skóla- og
menntamál og yfirlit yfir þá fundi sem framkvæmdastjórn skólamálaráðs hefur staðið fyrir
undanfarin ár, en framkvæmdastjórn er ætlað að standa að minnsta kosti fyrir tveimur
fundum á ári með skólamálanefndum aðildarfélaga. Aðalheiður leggur til að næsta fundi
framkvæmdastjórnar verði varið í gerð starfsáætlunar og biður fulltrúa að hugsa um
eftirfarandi atriði fyrir næsta fund:

Leiðir til að koma skólastefnu KÍ í framkvæmd og skólamálasamþykktum.

Setja upp lista forgangsverkefna, meta framkvæmanleika einstakra stefnumála
og gera tillögur um aðferðir til að koma þeim í höfn og ákveða hvað verður
gert, hvenær og hvernig.

Brjóta niður/forgangsraða verkefnum í ,,áherslur ársins” í skólamálum, max 1
A4 og kynna og dreifa víða (og endurmeta og endurtaka árlega).

Snertifletir í starfi skólamálanefnda og -ráðs, upplýsingamiðlun og samhæfing í
áætlanagerð.
c.
Umræða um hvernig megi byrja á vinnu að því að koma menntalögum 2008 og
aðalnámskrám 2011 í framkvæmd, sbr. samþykkt þingsins um innleiðingu menntastefnu.
Rætt um að hver skólamálanefnd kortleggi stöðu innleiðingar laga og aðalnámskrár á sínu
skólastigi og leggi fram minnisblað í framkvæmdastjórn sem unnið verði úr, verkefnum
forgangsraðað og samstarfi náð við stjórnvöld um einstök verkefni. Aðalheiður tekur að sér
að útbúa drög að viðmiðum fyrir þessa kortlagningu og senda til fulltrúa í framkvæmdastjórn, og einnig að taka saman skýrslur sem hafa verið gerðar um innleiðinguna.
d.
Rætt um að halda málþing 26. september nk. í öllu skólamálaráðinu út frá þingsamþykkt um starfsþjálfun í kennaranámi, en byrjað var að undirbúa svona málþing sl. vor,
sem þurfi að fresta þar sem svo margt annað var í gangi. Ákveðið að ræða þetta aftur á
næsta fundi. Ingileif sendir Aðalheiði það sem búið var að setja á blað um málþingið.
e.
Aðalheiður greinir frá tilraunum að undanförnu við að endurvekja samstarfsnefnd KÍ
og HÍ menntavísindasviðs, en síðasti fundur í nefndinni var haldinn í lok ársins 2012. Þar er
vettvangur til að sinna ýmsum þingsamþykktum um kennaramenntun og fleira.
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5.

Önnur mál:
a.
Aðalheiður greinir frá kynningarfundi í ráðuneytinu um hvítbók í menntamálum, sem
haldinn var fyrr í dag,þar kom fram að bókin færi í prentun á næstunni. Helstu áherslur eru
læsi, námstími í framhaldsskólum og efling starfsmenntunar. Í máli ráðherra kom fram að
KÍ og fleiri aðilar kæmu að samstarfi við útfærslu markmiða.
b.
Sumarnámskeið NLS júlí 2014 kynnt og lögð fram námskeiðslýsing. Mikilvægt er að
miðla vel upplýsingum og fréttum um erlent samstarf til félagsmanna.
c.
Lögð fram skýrsla um stofnun nýrrar stofnunar um menntamál með sameiningu
Námsmatsstofnunar og Námsgagnastofnunar og verkefnum sem færast til nýrrar stofnunar
frá ráðuneytinu. Aðalheiður segir að KÍ hafi sett sig í samband við NLS til að afla
upplýsinga frá kennarasamtökunum í Svíþjóð, Noregi og Finnlandi en þar starfa svipaðar
stofnanir, hvað KÍ þurfi að vera sérstaklega vakandi fyrir. Komin eru svör frá Svíþjóð og
Finnlandi og benda finnsku samtökin á að við þurfum að fylgjast mjög vel með
undirbúningi og vera vel inni í málum.
d.
Anna María rifjar upp reglur um aðfaranám að háskólanámi nr. 1266/2013. KÍ sendi
ráðuneytinu athugasemdir sem byggðar voru á skýrslu Ríkisendurskoðunar um frumgreinanám Keilis og háskóla og tók ráðuneytið tillit til þeirra við gerð reglugerðarinnar.

Næsti fundur er 19. ágúst nk., kl. 14:30 í Kennarahúsi og þá verður settur niður fastur fundartími í
vetur. Viðfangsefni er m.a. starfsáætlun framkvæmdastjórnar.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 16:00.
Guðbjörg Ragnarsdóttir ritar fundargerð.
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