Skólamálaráð KÍ - 3. fundur 4. september 2014

Framkvæmdastjórn skólamálaráðs KÍ 2014-2018
3. fundur 4. september 2014 kl. 9:30-12:00
Haldinn í Kennarahúsi, kjallara
Mættir: Aðalheiður Steingrímsdóttir (KÍ), Elín Anna Ísaksdóttir (FT), Guðbjörg Ragnarsdóttir
(FG), Anna María Gunnarsdóttir (FF), Fjóla Þorvaldsdóttir (FL), Steinunn Inga Óttarsdóttir (FS).
Forföll: Sigurður Sigurjónsson (FSL), Ingileif Ástvaldsdóttir (SÍ). Varamenn þeirra Hulda
Jóhannsdóttir (FSL) og Svanhildur M. Ólafsdóttir (SÍ), tóku þeirra sæti.
Gestur fundarins undir fyrsta lið er Aðalbjörn Sigurðsson útgáfustjóri KÍ.

DAGSKRÁ:
1.
Útbreiðsla á skólastefnu og skólamálasamþykktum KÍ. Samræður við Aðalbjörn Sigurðsson
útgáfustjóra KÍ
2.
Fundargerð annars fundar framkvæmdastjórnar skólamálaráðs 19. ágúst 2014
3.
Starfsáætlun skólamálaráðs KÍ 2014-2018
4.
Kortlagning á stöðu innleiðingar menntalaga og aðalnámskráa
5.
Fagráð, sjóðaskýrsla
6.
Samstarfsnefnd KÍ og MVÍS/HÍ
7.
Önnur mál

Aðalheiður setur fundinn og býður fundarmenn velkomna.
1.

Útbreiðsla á skólastefnu og skólamálasamþykktum KÍ. Samræður við Aðalbjörn
Sigurðsson, útgáfustjóra KÍ
Gott samstarf við útgáfusvið er nauðsynlegt. Fyrsta skrefið er að fá félagsmenn til að skrifa pistla
og fréttir, bæði af vettvangi skólastarfs og úr erlendu samstarfi. Aðalbjörn kynnir ýmsar góðar
hagræðingartillögur á útliti nýju heimasíðunnar sem er í sífelldri þróun. Skólavarðan verður
rafræn í samstarfi við Kjarnann og búið er að smíða app fyrir hana (KÍ er fyrsta stéttarfélagið á
landinu sem gerir þetta), einnig er hægt að skoða hana sem flettiblað og pdf. Eplið hættir að koma
út í kjölfarið. Efni Skólavörðunnar ratar síðan á heimasíðuna og verður hægt að deila á
samfélagsmiðlum. Þetta er mun ódýrara þótt tvö af þeim sjö tölublöðum sem fyrirhuguð eru á ári
verði einnig gefin út á prenti og dreifingin verður margfalt betri. Tilgangurinn er að bæta ásýnd
KÍ og gerir félagið sýnilegra.
Nú viljum við í skólamálaráði koma skólastefnunni á heimasíðuna og aðra miðla. Hvernig berum
við okkur að? Einfaldasta leiðin til að koma skólastefnunni á framfæri er að nota dæmi af starfsvettvangi sem tengjast henni og sýna hana í verki, segir Aðalbjörn, fá fólk í skólunum til að skrifa
greinar, pistla, fréttir, og taka viðtöl, svo að nokkrar aðferðir séu nefndar. Einnig að skrifa
jákvæðar fréttir og taka viðtöl við fólk sem er að gera góða hluti í skólunum. Þessari hugmynd er
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mjög vel tekið. Gera þarf áætlun um þetta til næstu fjögurra ára og ganga í að finna viðfangsefni,
fólk og birtingarform. Rætt um að nota yfirskriftirnar í skólastefnunni sem viðfangsefni, og hver
og einn fulltrúi í skólamálaráðinu hugsi nú um dæmi af vettvangi til að tengja við þessi efni, velti
fyrir sér fólki til að leita til um greinar og pistla, og sendi Aðalheiði póst með hugmyndum.
Einnig þarf að skoða efnið undir Skólamál á heimasíðunni og hugsa um hvað þar vanti og senda
tölvupóst til Aðalheiðar um það. Nú eru stjórnendur að fara á ESHA-ráðstefnu í október og lag að
koma því efni til félagsmanna. Sama gildir um NLS starf.
Aðalbjörn fer af fundi og honum eru þakkaðar samræðurnar.
2.
Fundargerð annars fundar framkvæmdastjórnar skólamálaráðs 19. ágúst 2014
Fundargerðin er borin upp og samþykkt.
3.
Starfsáætlun skólamálaráðs KÍ 2014-2018
Aðalheiður leggur fram endurskoðaða starfsáætlun frá síðasta fundi, búið er að raða upp
verkefnum og helstu forgangsmálum. Gerðar eru nokkrar breytingar á orðalagi. Á þessu starfsári,
2014-2015, eru forgangsverkefnin kortlagning á innleiðingu laga og námskráa, kynningarstarf á
skólastefnu (greinar og pistlar), starfsþróun (fagráðið), samstarfsnefnd KÍ og HÍ/MVÍS,
hvítbókarvinna og erlent samstarf. Forgangsröðun verkefna verður endurskoðuð árlega og ný
gefin út.
4.
Kortlagning á stöðu innleiðingar menntalaga og aðalnámskráa
Aðalheiður gekk í að skoða stöðu innleiðingar laga og námskráa í fjórum leikskólum út frá
birtum gögnum, s.s. matsskýrslum og úttektum, og leggur fram blað um þetta. Gagnlegastar eru
skýrslur Námsmatsstofnunar vegna þess að þar er um viðurkenndan matsaðila að ræða. Nota þarf
nýjar úttektir og hafa ýmsar verið gerðar á skólum á öllum skólastigum. Hugsunin er að álykta
megi út frá niðurstöðum þessara matsskýrslna um almenna stöðu innleiðingar laga og námskráa.
Anna María leggur til að skólamálaráðið kanni stöðu innleiðingar út frá nokkrum yfirskriftum,
réttarstöðu nemenda skv. lögum og aðalnámskrám, námskrárbreytingum, innra mati á skólastarfi
og áhrifum kreppunnar, og er þetta samþykkt. Einnig ákveðið að ná sambandi við Samband
íslenskra sveitarfélaga, Borgina og menntamálaráðuneytið um úttektir á skólum og að fá fulltrúa
frá þessum aðilum á næsta fund. Einnig rætt um að senda í framhaldi út spurningalista til
skólastjórnenda um stöðu innleiðingar laga og námskráa.
5.
Fagráð, sjóðaskýrsla
Sjóðaskýrslan, Starfsþróun kennara, greining á sjóðaumhverfi (RHA 2014), er tekin til
umfjöllunar. Fjóla leggur fram spurningar sem hún biður að farið verði með inn í fagráðið. Hún
lýsir ánægju með skýrsluna og sjóð FL. FL ber þó furðu lítið úr býtum úr Sprotasjóði en meira úr
erlendum sjóðum. Vert væri að kortleggja námsleyfi og námskeiðssókn leikskólakennara. Þá er
spurning um að fá frekari skýringar og yfirlit til að sjá í hvaða verkefni fjármagnið fer. Gugga
telur skýrsluna vera góða, og ræðir um ferðakostnað grunnskólakennara við að sækja námskeið
og að Vonarsjóður þyrfti að endurskoða úthlutunarreglur sínar. Anna María vill nota skýrsluna til
að benda á að hvað betur megi fara í starfsþróuninni (gæði, þarfir og árangur) og til að afla meira
fjármagns en dregið hefur úr fjárframlagi til starfsþróunar á öllum skólastigum. Svanhildur segir
þetta vera á dagskrá hjá fagráðinu. Allt gengur þetta hægt fyrir sig en þokast þó. Næsti fundur
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stýrihóps fagráðsins er 9. september. Þar verður m.a. rætt um árangur af ráðstefnunni Future
Teachers og næstu skref, TALIS 2013 og sjóðaskýrsluna, slóðin á heimasíðu fagráðsins er
starfsthrounkennara.is.
6.
Samstarfsnefnd KÍ og MVÍS/HÍ
Aðalheiður og Svanhildur fóru á fund á Menntavísindasviði nýlega til að ræða um að endurvekja
samstarfsnefndina, og eru góðar vonir um að það verði gert, og rætt um að nefndin hafi sama
tilgang og þegar hún var stofnuð. Málefni kennaramenntunar eru í deiglu, verið er að gera úttekt á
sameiningu KHÍ og HÍ og ytra mat á kennaradeildinni, verið er að ræða fyrirkomulag
framhaldsnáms o.fl. Umræður um fjölda í nefndinni frá hvorum aðila.
7.

Önnur mál:
a.
Menntamálaráðuneytið óskaði eftir umsögn um tillögu um breytt þjónustufyrirkomulag við börn og ungmenni með tal- og málþroskaraskanir. Aðalheiður mun vinna
úr ábendingum frá félögunum og skila í ráðuneytið, og er frestur til 8. september.
b.

Fréttir frá skólamálanefndum félaganna.
i.
Skólamálanefnd FSL er nýbyrjuð að starfa eftir sumarfrí, búin að hittast einu
sinni.
ii.
Í FG hefur nefndin haldið einn fund. Þá komu Aðalheiður og Ólafur í
heimsókn. Farið var yfir þingsályktanir sem liggja fyrir og er starfið að hefjast.
iii.
Ný skólamálanefnd FF er að hefja störf. Stjórn FF er búin að gera starfsáætlun
og á m.a. að halda málþing á vorönn um menntun framhaldsskólakennara og
kennarastarfið.
iv.
Skólamálanefnd FL er búin að gera starfsáætlun, og er forgangsröðun
framtíðarsýn leikskólans, efling leikskólastigsins, og að tengja sig við faghópa
leikskólakennara, nefndin hefur hug á meira samstarfi við endurmenntun HÍ um
starfsþróun leikskólakennara.
v.
Fyrsti haustfundur stjórnar FS er mánudaginn 8. september. Þar er aðaláherslan
á vinnumatið þessa dagana.
vi.
SÍ verður með námstefnu í október um starfsþróun skólastjórnenda og þar
verður Kay Livingstone fyrirlesari.

Fleira ekki gert og fundi er slitið kl. 12:00.
Fundargerð ritar Steinunn Inga.
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