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Framkvæmdastjórn skólamálaráðs KÍ 2014-2018
4. fundur 9. október 2014 kl. 9:30-12:00
Haldinn í Kennarahúsi, kjallara
Mættir: Aðalheiður Steingrímsdóttir (KÍ), Guðbjörg Ragnarsdóttir (FG), Fjóla Þorvaldsdóttir
(FL), Steinunn Inga Óttarsdóttir (FS), Sigurður Sigurjónsson (FSL), Ingileif Ástvaldsdóttir (SÍ).
Forföll: Elín Anna Ísaksdóttir (FT), Anna María Gunnarsdóttir (FF).

DAGSKRÁ:
1.
Fundargerð þriðja fundar framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ 4. september 2014
2.
Hvítbók menntamálaráðherra:
a.
Stefna KÍ í nemendamálum og kennaramálum
b.
Staða hvítbókarvinnu í ráðuneyti
3.
Útbreiðsla á skólastefnu og skólamálasamþykktum KÍ:
a.
Pistla/greinaskrif
b.
Skólamálasvæði á vefsíðu KÍ
4.
Fagráð um símenntun og starfsþróun kennara og skólastjórnenda
5.
Kortlagning á stöðu innleiðingar laga og námskráa
6.
Samstarfsnefnd KÍ og MVÍS/HÍ
7.
Fréttir frá skólamálanefndum félaga
8.
Önnur mál

Aðalheiður setur fundinn og býður fundarmenn velkomna.
1.
Fundargerð þriðja fundar framkvæmdastjórnar 4. september 2014 borin upp
Hún var samþykkt án athugasemda.
2.

Hvítbók mennta- og menningarmálaráðherra:
a.
Stefna KÍ í nemendamálum og kennaramálum
Á fundi stjórnar KÍ 17. september sl. var skólamálaráðinu falið að gera tillögu um stefnu KÍ
um nemendamálin og kennaramálin í hvítbók. Formaður skólamálaráðs óskaði eftir því í
kjölfarið að fulltrúar í framkvæmdastjórninni myndu taka umræðuskjalið um nemendamálin
í hvítbók upp í sínum skólamálanefndum/félögum og koma með efni í stefnu á fjórða fund
framkvæmdastjórnar sem unnið yrði úr og stefnan lögð fyrir stjórn KÍ 17. október nk.
Efni er komið frá FL og FF og er efni væntanlegt frá hinum félögunum. Fjóla fylgdi
minnispunktum stjórnar FL úr hlaði, hún lagði m.a. áherslu á að lesskilningur verði mældur
reglulega, fylgst markvisst með hljóðkerfisvitund barna o.fl. Fram kom í könnun 2010 að
upplýsingar frá leikskólum um skimanir á málþroska barna berist ekki nógu vel til
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grunnskóla þrátt fyrir margsannað forspárgildi þeirra um námsgengi barna. Setja þurfi fram
skýra kröfu um fjölgun leikskólakenna í leikskólum landsins sem hafi gott vald á íslensku.
FS tók undir efnið frá FF inn í stefnu KÍ um nemendamálin í hvítbók, sem lá frammi á
fundinum. Aðalheiður bað um að efni frá aðildarfélögum sem eiga eftir að skila af sér komi
ekki seinna en mánudaginn 13. október nk. Þeir fulltrúar í framkvæmdastjórninni sem starfi
í Kennarahúsinu ætli þá að setjast yfir efnið frá félögunum til að vinna úr því og drög síðan
send til framkvæmdastjórnar sem gangi frá stefnuplagginu í tölvupóstsamskiptum fyrir
stjórnarfund KÍ sem er fimmtudaginn 17. október. Þetta vinnulag var samþykkt.
b.
Staða hvítbókarvinnu í ráðuneyti
Aðalheiður greindi frá fundi formanns KÍ og varaformanns með menntamálaráðherra um
skóla- og menntamál 26. september sl. Á þeim fundi ítrekaði KÍ ósk um samstarf í
hvítbókarmálum. Auk hvítbókarmála og ósk KÍ um beina aðkomu að þeim, var rætt um
kennaramenntun og leyfisbréf til kennslu á samliggjandi skólastigum og um þá stefnu í
fjárlagafrumvarpi 2015 að loka á námsmöguleika nemenda 25 ára og eldri í
framhaldsskólum. Á fundinum kom fram að ráðherra gerir ekki ráð fyrir aðkomu KÍ í
verkefnahópum um læsi, starfsmenntun og námstíma og lýsti KÍ mikilli óánægju með það,
bæði á fundinum og í formlegu bréfi KÍ til ráðherra 2. október sl. Um sama leyti kom
tillaga til KÍ frá formanni verkefnahóps um læsi um að KÍ tilnefndi 6 fulltrúa í samráðshóp
sem væri ráðgefandi aðili við læsishópinn. Einnig kom beiðni til KÍ frá formanni
verkefnahóps um starfsmenntun um að KÍ tilnefndi 2 fulltrúa til að taka þátt í þremur
samráðsfundum um starfsmenntun með mörgum fleiri aðilum.
KÍ hefur óskað eftir hugmyndum um samstarf frá formanni verkefnahóps um námstíma. KÍ
hefur einnig lagt til við ráðherra að fagráðið taki virkan þátt í hvítbókarvinnu um starfsþróun kennara. KÍ er ætlað að hafa einn fulltrúa í yfirhópi um hvítbókarmálin með ýmsum
aðilum og ráðherra seinna meir og miðað við lýsingu á hlutverki þessa hóps kemur hann
ekki til með að hafa neitt vægi í sjálfri vinnunni. Allir verkefnahópar eiga að skila
aðgerðaáætlun í byrjun janúar 2015 sem fara þá til ráðherra. Kennarasambandinu er
greinilega markvisst ýtt til hliðar. Rætt var um hvernig hægt væri að hafa áhrif á helstu
stefnumál, vinnu verkefnahópanna og endanlegar niðurstöður.
3.

Útbreiðsla á skólastefnu og skólamálasamþykktum KÍ
a.
Pistla/greinaskrif
Á síðasta fundi framkvæmdastjórnar 4. september sl. var rætt um útbreiðsluaðferðir á
skólastefnu og skólamálasamþykktum og eftirfarandi ákveðið:

Nota yfirskriftir í skólastefnu/samþykktum sem viðfangsefni og tengja við starf á
vettvangi.

Móta útbreiðsluáætlun, viðfangsefni, birtingarform o.s.frv.

Finna fólk í skólunum til að skrifa greinar og pistla.

Flytja fréttir af skólastarfi og viðtöl við fólk sem er að gera góða hluti í skólunum,
hvernig skólastefnan birtist í verki.

Setja fram tillögur um úrbætur á skólamálasvæði vefsíðu KÍ.
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Aðalheiður lagði fram skjal með yfirskriftum skólastefnu/samþykkta og efnispunkta sem
eru fóður í viðfangsefni í pistla/greinaskrifum. Umræða um markmið útbreiðslu, val á
viðfangsefnum, aðferðir, og samhengi við það sem er ofarlega á baugi/í deiglunni í skólaog menntamálum á þessu ári, og áfram. Til að vekja athygli á skólastefnu og samþykktum
KÍ þarf að fjalla í fjölmiðlum um skólastarf í landinu, aðbúnað kennara og nemenda, stöðu
og gildi stéttarinnar almennt, ekki síst í sambandi við stjórnvöld og stefnumörkun þeirra í
skóla- og menntamálum sem hvítbókin er nýjasta dæmið um. Nýliðun í kennarastétt er
einnig brýnt mál. Áhersla er lögð á að fjalla um þessi mál á jákvæðan hátt. Niðurstaðan í
umræðum að velja viðfangsefni út frá því sem er „aktúelt“ núna í skóla- og menntamálum
með breiðum fókus á alla félagsmenn KÍ. Fulltrúar í framkvæmdastjórn ræði í sínum
skólamálanefndum um viðfangsefni og fólk til að leita til um greinaskrif innan
skólamálanefndanna/í skólunum og beri umræðurnar inn á næsta fund framkvæmdastjórnar.
Á þeim fundi yrði þetta fest betur niður og hafist handa og markmiðið að á þessari önn
birtist nokkrar greinar. Framkvæmdastjórnin metur hvernig hafi tekist til í lok þessa árs og
hleypi af stokkunum nýjum greinaskrifum fyrir næstu önn.
b.
Skólamálasvæði á vefsíðu KÍ
Ákveðið að fresta umræðum um þennan lið til næsta fundar.
4.
Fagráð um símenntun og starfsþróun kennara og skólastjórnenda
Aðalheiður lagði fram minnisblað um það sem fram hefur farið í fagráðinu sem af er misserinu.
Sólrún Harðardóttir er í hálfu starfi sem framkvæmdastjóri fagráðsins og hefur komist meiri
gangur í starfið eftir að hún tók til starfa. En öll stefnumótunarvinna í fagráðinu er alveg eftir en
nú er eitt og hálft ár eftir að skipunartíma þess. Vinnuhópur á vegum fagráðs ætlar að fara yfir
það sem leiðrétta þarf í sjóðaskýrslunni og verður hún síðan birt. Einnig mun hópurinn taka
afstöðu til þess hvaða öðrum upplýsingum þurfi að safna.
Annar vinnuhópur mun draga saman stærstu póstana í efni ráðstefnunnar„Future teachers“ til að
nota í stefnumótun fagráðs. Ekki er byrjað að ræða TALIS 2013, niðurstöður og notkun í starfi
fagráðs, umræða um þetta verður á næsta fundi fagráðs 11. nóvember nk.
Í fagráðinu hefur verið rætt um stefnumál hvítbókar um starfsþróun og samhengi við starf
fagráðs. KÍ hefur komið þeirri skoðun á framfæri að fagráðið ætti að hafa virkt hlutverk í
hvítbókarvinnu um starfsþróun. Námsmatsstofnun hefur óskað eftir samstarfi við fagráðið um
gögn úr PISA, TALIS og ytra mati á skólastarfi, samræðum um hvernig megi nýta þessi gögn í
samband við símenntun og starfsþróun, og hvað úr þessum gögnum.
Góðar undirtektir eru við ráðstefnuhugmynd KÍ og samstarf við fagráðið um starfsþróun
stéttarinnar, rætt um að hafa þessa ráðstefnu um miðjan nóvember. Upplýsingaveitan er ekki
komin á almennilegan starfsgrunn. Aðalheiður varpaði fram spurningu um hvaða heimavinna
þurfi að eiga sér stað hjá KÍ fólki í fagráðinu vegna stefnumótunarvinnu. Hvað KÍ fólk vilji leggja
inn í fagráðsstarfið á næstunni til að koma hlutunum í gang?
Rætt um hvaða upplýsingar séu til um þarfir kennara og skólastjórnenda fyrir símenntun og
starfsþróun. Til er nýleg rannsókn á starfsþróun skólastjórnenda FL, FG og FT sem sýnir þörf og
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eftirspurn og í samstarfi við HR var útbúið starfsþróunartilboð sem að vísu er lítið nýtt. Einnig
eru til rannsóknir hjá FL og FF og FS um símenntunarþarfir sem hægt er að nýta.
5.
Kortlagning á stöðu innleiðingar laga og námskráa
Aðalheiður lagði fram minnisblað um þetta. Á fundi framkvæmdastjórnar 4. september sl. var
eftirfarandi ákveðið í sambandi við vinnu við kortlagningu:

Skoða stöðu innleiðingar út frá réttarstöðu nemenda skv. lögum og aðalnámskrám,
námskrárbreytingum, innra mati á skólastarfi og áhrifum kreppunnar.

Ná sambandi við við Samband íslenskra sveitarfélaga, Borgina og
menntamálaráðuneytið um úttektir á skólum og að fá fulltrúa frá þessum aðilum á
næsta fund.

Senda út spurningalista til skólastjórnenda um stöðu innleiðingar laga og námskráa.
Búið er að hafa samband við eftirtalda aðila um fund um úttektir á skólum og góðar undirtektir
við þá málaleitun:
Námsmatsstofnun, Þóra Björk Jónsdóttir, ytra mat, deildarstjóri, Menntamálaráðuneytið, Sigríður
Lára Ásbergsdóttir deildarstjóri leik- og grunnskóladeildar, Gunnar J. Árnason sérfræðingur á
mats- og greiningarsviði. Þau eru í verkefnisstjórninni um ytra mat í grunnskólum; Skóla- og
frístundasvið Reykjavíkurborgar, Björk Ólafsdóttir sérfræðingur; Samband íslenskra
sveitarfélaga, Valgerður Freyja Ágústsdóttir sérfræðingur á hag- og upplýsingasviði. Ákveðið að
þessir aðilar komi á næsta fund framkvæmdastjórnar 6. nóvember til að ræða um hvað mat á
skólastarfi í leikskólum, grunnskólum og framhaldsskólum segi um tilætluð áhrif laga og
námskráa á skólastarfið og nám nemenda. Ingileif greinir frá að ráðuneytið hefur sent úr könnun
til grunnskóla um innleiðinguna, könnuninni lýkur 10. október.
6.
Samstarfsnefnd KÍ og MVÍS/HÍ
Aðalheiður greindi frá því hvernig gangi að koma samstarfsnefndinni af stað, og eru góðar vonir
um að svo verði. Rætt um ýmis mál sem brenna á kennurum, svo sem leyfisbréf á samliggjandi
skólastigum, nýliðun í stéttinni, nám fyrir starfandi kennara, leikskólabrú, vettvangsnám sem
hægt er að taka upp á fyrsta fundi í samstarfsnefndinni.
7.
Fréttir frá skólamálanefndum félaga
FG er að skoða hvítbók ráðherra. FF mun á næsta fundi fjalla um hvítbók. Í FL er unnið er að
hvítbók og framtíðarsýn leikskólans en vinnan er á lokastigi í samstarfi við Capacent. FL áformar
að gefa út bækling um skólastefnu leikskólans í svipuðu formi og FT. Hjá FSL er verið að vinna
að sömu málum og hjá FL. Á morgun hefst námstefna SÍ. Kay Livingstone fjallar um starfsþróun
kennara og stjórnenda, meistararitgerð um áhrif menntunar á stjórnendur verður kynnt, Talis
verður til umræðu, ásamt málstofum og menntabúðum um vel heppnaðar leiðir eða aðferðir í
starfsþróun o.fl. Þá var brotið blað í sögu SÍ með því að bjóða tveggja daga námskeið fyrir nýja
skólastjórnendur sl. vetur. Það var vel heppnað og gott tengslanet myndaðist. Nokkrir úr stjórn FS
fara á ESHA-ráðstefnu í Krótatíu.
8.
Önnur mál
Aðalheiður greindi frá að starfsáætlun skólamálaráðsins 2014-2018 var lögð fram á stjórnafundi
KÍ 17. september sl. og verði afgreidd á næsta stjórnarfundi 17. október nk. Hún spyr um stöðu
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starfsáætlana í skólamálanefndum félaganna og óskar eftir að þær verði lagðar fram í
framkvæmdastjórninni.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 12:00. Næsti fundur er 6. nóvember 2014 kl. 9:30.
Steinunn Inga Óttarsdóttir ritar fundargerð.
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