Skólamálaráð KÍ - 2. fundur 19. ágúst 2014

Framkvæmdastjórn skólamálaráðs KÍ 2014-2018
2. fundur þriðjudaginn 19. ágúst 2014 kl. 14:30-17:00
Haldinn í kjallara K-húss
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: Steinunn Inga Óttarsdóttir (FS), Þórður Hjaltested (KÍ).

DAGSKRÁ:
1.
Fundargerð fyrsta fundar framkvæmdastjórnar 12. júní 2014
2.

Fastur fundartími í vetur

3.

Erindisbréf framkvæmdastjórnar

4.

Umræður um starfsáætlun framkvæmdastjórnar 2014-2018:

Leiðir til að koma skólastefnu KÍ í framkvæmd og skólamálasamþykktum.

Kortlagning á innleiðingu menntalaga.

Snertifletir í starfi framkvæmdastjórnar og skólamálanefnda, upplýsingamiðlun og
samhæfing í áætlanagerð.

Listi forgangsverkefna, hvað, hvenær og hvernig?

Fræðslufundir framkvæmdastjórnar um skóla- og menntamál í vetur, um hvað?
Hvenær?

5.

Niðurstöður TALIS 2013 - Hvað viljum við gera með niðurstöðurnar og hvernig?

6.

Nýleg ráðstefna fagráðs, hvernig tókst til? Hverju skilaði hún? Hvað viljum við að fagráðið
geri með efni og afrakstur hennar?

7.

Starf fagráðs. Hvers væntum við af fagráðinu? Hvað hefur gengið eftir? Hvað viljum við að
komist í framkvæmd á næstunni?

8.

Samstarfsnefnd KÍ og MVÍS/HÍ. Hvers væntum við af samstarfinu? Hvað hefur gengið
eftir? Hvað langar okkur til að gerist í þessu samstarfi á næstunni?

9.

Önnur mál
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Aðalheiður setur fundinn og býður fólk velkomið. Gengið er til dagskrár.
1.
Fundagerð fyrsta fundar framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ 12. júní 2014
Fundargerðin er samþykkt.
2.
Fastur fundartími í vetur
Ákveðið er að hafa fastan fundartíma fram til áramóta fyrsta fimmtudag í mánuði kl. 9:30. Næstu
fundir eru 4. september, 9. október, 6. nóvember, 4. desember.
3.
Erindisbréf framkvæmdastjórnar
Aðalheiður leggur fram erindisbréfið en stjórn KÍ hefur sett erindisbréf fyrir allar stjórnir, nefndir
og ráð KÍ og eru ákveðin atriði samhljóða í þeim öllum og þau byggð á lögum KÍ og
samþykktum þings KÍ 2014. Farið er yfir erindisbréfið, hvert markmið framkvæmdastjórnarinnar
er og annað tengt störfum hennar. Framkvæmdarstjórn sækir umboð sitt til stjórnar KÍ. Birta þarf
fundagerðir á heimasíðu og varðveita þær. Kostnaður vegna nefndar greiðist af KÍ og stjórn KÍ
ákveður fjármuni til verkefna. Umræður kviknuðu um að ekki mætti bera upp mál annars staðar
en á fundi framkvæmdastjórnar og þykir sú vinnuregla ekki eiga við um þessa nefnd. Aðalheiður
segir tilganginn vera að formgera starf stjórna, nefna og ráða KÍ og skýra farvegi. Þetta komi alls
ekki í veg fyrir að einstakir fulltrúar í framkvæmdastjórninni ræði við sitt bakland og félög um
mál og viðfangsefni í starfi skólamálaráðs.
4.

Umræður um starfsáætlun framkvæmdastjórnar 2014-2018:

Leiðir til að koma skólastefnu KÍ í framkvæmd og skólamálasamþykktum

Kortlagning á innleiðingu menntalaga

Snertifletir í starfi framkvæmdastjórnar og skólamálanefnda, upplýsingamiðlun og
samhæfing í áætlanagerð

Listi forgangsverkefna, hvað, hvenær og hvernig?

Fræðslufundir framkvæmdastjórnar um skóla- og menntamál í vetur, um hvað?
Hvenær?
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Ákveðið að ræða þetta í heild. Fyrsta umferð var forgangsröðun.
Forgangsmál:
Forgangsmálin lýsa
sameiginlegum áherslum
í starfi skólamálaráðs og
skólamálanefnda
2014-2018.

A
Endurvekja
samstarfsnefnd KÍ og
MVÍS/HÍ um
kennaramenntun og
kennarastarfið.

B
Greina/pistlaskrif um
skólastefnu og
samþykktir, leita til
félagsmanna og aðila
utan KÍ um þátttöku í
þessu, birta sem víðast.

C

D

Starfsþróun og fagráðið,
koma stefnumálum þar
inn og pressa á að
fagráðið fari að skila
áþreifanlegri stefnu og
tillögum um aukin
tækifæri og möguleika
kennara og
skólastjórnenda til
starfsþróunar.

Kortlagning á stöðu
innleiðingar menntalaga
og aðalnámskráa

Fundur skólamálaráðs og
skólamálanefnda haustið
2014 um starfsþróun,
niðurstöður TALIS 2013,
efni nýlegrar ráðstefnu
„Kennarar framtíðarinnar
- fagstétt á krossgötum“
Samstarf við fagráð um
fundinn og mögulega
fleiri.
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E
Vinna að
menntapólitískum
viðfangsefnum í
Hvítbók/PISA
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Aðalheiður lagði fram tillögur að viðmiðum fyrir kortlagningu á stöðu innleiðingar menntalaga
og aðalnámskráa:






Skólanámsskrár, hafa skólar gefið út nýjar skólanámsskrár að hluta eða öllu leyti?
Námsmat þ.e. aðferðir við mat árangri og framförum nemenda, samræmd
könnunarpróf, mat á námi og raunfærnimat.
Réttur nemenda, þjónusta/stoðkerfi skóla.
Innra/ytra mat er eitthvað verið að gera við skýrslurnar sem hlaðast upp?
Samstarf í skólum inn á við og út á við. Hafa nemendur áhrif á kennslu eins og lög
kveða á um. Áhrif sérfræðinga í skóla á skólastarfið á starfsmannafundum. Þeir hafa
verið teknir af í sumum sveitafélögum en flestir tóku það af. Vantar líka
samráðsvettvang.

5.
Niðurstöður TALIS 2013
Umræður um hvað við gera með niðurstöðurnar og hvernig?
Ræddir voru ákveðnir þættir í niðurstöðu Talis.
Ragnar verður með erindi á námsstefnu skólastjórafélagsins um hvernig hægt er að nýta
niðurstöðu Talis í starfsþróun.
Hugmynd að fá Ragnar inn á sameiginlegan fund skólanefnda í tengslum við þemað skólaþróun.
6.
Nýleg ráðstefna fagráðs
Nýleg ráðstefna fagráðs, hvernig tókst til? Hverju skilaði hún? Hvað viljum við að fagráðið geri
með efni og afrakstur hennar? Starf fagráðs. Hvers væntum við af fagráðinu? Hvað hefur gengið
eftir? Hvað viljum við að komist í framkvæmd á næstunni?
7.

Starf fagráðs. Hvers væntum við af fagráðinu? Hvað hefur gengið eftir? Hvað viljum
við að komist í framkvæmd á næstunni?
Umræður um ráðstefnuna í síðustu viku og hvernig nýta má umfjöllunarefni ráðstefnunnar.
Mikilvægt að fagráðið vinni áfram með það efni sem kom fram á ráðstefnunni. Niðurstaðan nýtist
í stefnumótunarvinnu til framtíðar. Í upphafi þarf fagráðið að einbeita sér að því að auka
símenntun kennara allra skólastiga. Það þarf að koma upplýsingaveitunni af stað til þess að
kennarar fái yfirsýn yfir símenntun sem stendur til boða. Fagráðið verður að þrýsta á að eitthvað
sé gert.
8.
Samstarfsnefnd KÍ og MVÍS/HÍ
Hvers væntum við af samstarfinu? Hvað hefur gengið eftir? Hvað langar okkur til að gerist í
þessu samstarfi á næstunni?
Umræðu frestað fram á næsta fund.
9.
Önnur mál
Umræða um erindi frá ráðuneyti um fyrirkomulag þjónustu við börn og ungmenni með tal- og
málþroskaraskanir. Ákveðið var að fundarmenn byrji á umsögn og sendi á milli.
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