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Framkvæmdastjórn skólamálaráðs KÍ 2014-2018
5. fundur 6. nóvember 2014 kl. 9:30-12:00
Haldinn í Kennarahúsi, kjallara
Mættir: Ingileif Ástvaldsdóttir (SÍ), Anna María Gunnarsdóttir (FF), Aðalheiður Steingrímsdóttir
(KÍ), Fjóla Þorvaldsdóttir (FL), Guðbjörg Ragnarsdóttir (FG), Sigurður Sigurjónsson (FSL).
Forföll: Steinunn Inga Óttarsdóttir (FS), Elín Anna Ísaksdóttir (FT).
Gestir fundarins undir fyrsta lið eru: Þóra Björk Jónsdóttir deildarstjóri matsdeildar
Námsmatsstofnunar og hefur umsjón með ytra mati á leik- og grunnskólum landsins. Birna
Sigurjónsdóttir verkefnastjóri á skrifstofu skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar og stýrir
mati á grunnskólum, Björk Ólafsdóttir sérfræðingur tölfræði- og rannsóknarþjónustu skóla og
frístundasviðs Reykjavikurborgar og metur frístunda- og leikskólastarf, Sigríður Lára
Ásbergsdóttir deildarstjóri leikskóla- og grunnskóladeildar menntamálaráðuneyti og Gunnar
Árnason sérfræðingur á mats og greiningarsviði ráðuneytis en þau eru af hálfu ráðuneytis í
verkefnisstjórn um ytra mat á grunnskólum ásamt Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Valgerður
Freyja Ágústsdóttir sérfræðingur á hag- og upplýsingasviði Sambands íslenskra sveitarfélaga
komst ekki á fundinn.

DAGSKRÁ:
1.
Samræður við fulltrúa frá ráðuneyti, Reykjavíkurborg, Sambandinu og Námsmatsstofnun
um úttektir á skólastarfi. Hvað segja niðurstöður mats á leikskólum, grunnskólum og
framhaldsskólum um tilætluð áhrif laga 2009 og aðalnámsskrá 2011 á skólastarfið,
nemendur og menntun þeirra?
2.
Framhald vinnu við að kortleggja stöðuna á innleiðingu laga og námskráa
3.
Fundargerð fjórða fundar framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ 9. október 2014
4.
Hvítbók: stefnumál KÍ og staðan í hvítbókarvinnu
5.
Greina- og pistlaskrif um skólamál, framhald af síðasta fundi
6.
Fagráð um símenntun og starfsþróun
7.
Önnur mál

1.

Samræður við fulltrúa frá ráðuneyti, Reykjavíkurborg, Sambandinu og
Námsmatsstofnun um úttektir á skólastarfi. Hvað segja niðurstöður mats á
leikskólum, grunnskólum og framhaldsskólum um tilætluð áhrif laga 2008 og
aðalnámskráa 2011 á skólastarfið, nemendur og menntun þeirra?

Gestir eru boðnir velkomnir.
Birna greinir frá ytra mati (heildarmati) á grunnskólum Reykjavíkur sem hófst 2007. Búið er að
meta alla grunnskóla að tveimur undanskildum. Nú er byrjað á öðrum matshring og 6-7
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grunnskólar á ári eru metnir. Verið er að taka saman niðurstöður fyrir alla þessa skóla úr fyrri
umferðinni en mikið er til af gögnum en hluti af heildarmatinu eru vettvangsathuganir í skólum,
bekkir eru heimsóttir og kennsla metin (gæði kennslustunda hafa verið metin út frá viðmiðum frá
árinu 2009). Kennsluhættir eru greindir í hverri kennslustund, hvaða kennsluháttum er verið að
beita: verkefnavinna undir stjórn kennara (bein kennsla/innlögn, sköpun/tjáning, verklegt),
markviss samvinna í hópi, sjálfstæð vinna nemenda, könnun/próf/heimavinna (þemavinna,
tilraunir, annað). Merkt er við öll þau atriði sem eiga við í kennslustundinni.
Í gögnum hefur komið fram að í bóklegum greinum er kennarastýrð vinna yfirgnæfandi, en meira
um sköpun, tjáningu og verklegt í list- og verkgreinum. Það liggja 900 kennslustundir að baki
yfirliti yfir vettvangsathuganir í kennslustundum sem Birna dreifir en farið var í yfir þúsund
kennslustundir (samantekt eftir námsgreinum sýnir að bein kennsla sem oftast er fylgt eftir með
verkefnavinnu undir stjórn kennara eru algengustu kennsluhættir sem matsmenn verða vitni að í
öllum bóklegum greinum (62-67%), aftur á móti er merkt markvissa samvinnu og sjálfstæða
vinnu nemenda í 4-11% kennslustunda).
Því er varpað fram í sambandi við nýjar námskrár, hvort nemendur fái tækifæri til að efla virkni,
og hvort verið sé að innleiða fjölbreytni í námi og námsháttum. Nú eru skólar að innleiða
lykilhæfniþætti en kennsluhættir eru ekki í samræmi við þá, samkvæmt því sem niðurstöður ytra
mats greina frá.
Þóra Björk segir að Námsmatsstofnun hafi tekið við ytra mati á leikskólum fyrir 2 árum en fram
að því var það í menntamálaráðuneytinu og eru nú metnir sex leikskólar á ári. Sjö leikskólar á bak
við gögn sem hún sýnir til að skoða spurninguna sem er til umræðu á þessum fundi, niðurstöður
mats eru frá 2013 - 2014. Verklagið við ytra matið er óbreytt frá því sem viðhaft var þegar
ráðuneytið sá um matið, fyrir utan að búið er að ráða tvo verktaka til að meta. Eftirfarandi þættir
leikskólalaga eru skoðaðir í matinu:

Starfandi er foreldraráð - lög nr. 90/2008 - IV. kafli/11. gr.

Starfsfólk undirritar þagnarskyldu - lög nr. 90/2008 - III. kafli/8. gr.

Sérfræðiþjónusta er skipulögð við alla leikskólana í samvinnu við sérfræðiþjónustu
sveitarfélaganna - lög nr. 90/2008 - VIII. Kafli/1., 2. og 3 gr.

Skólanámskrá sem samræmist lögum um leikskóla frá 2008 og aðalnámskrá frá 1999
er til í öllum leikskólunum - lög nr. 90/2008 - VI. kafli/14 gr.
Það sem út af stendur þegar niðurstöður matsins eru skoðaðar:

Uppfylla þarf ákvæði laga nr. 87/2008 um menntun og ráðningu kennara við flesta
metna leikskóla.

Samstarf leikskóla og grunnskóla - lög nr. 90/2008 - VI. kafli/16 gr.

Innra mat. Sameiginlegt með öllum leikskólunum er að bæta þarf aðkomu barna og
foreldra að innra mati - lög nr. 90/2008 - VII. kafli/18. gr.

Einn leikskólinn er með undanþágu vegna aðgengis - lög nr. 90/2008 - V. kafli/12 gr.
Niðurstöður mats á leikskólum - Aðalnámskrá 2011:

Allir utan einn gera leikskólarnir árlega starfsáætlun.
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Einn af þessum sjö leikskólum hefur unnið skólanámskrá sem samræmist
aðalnámskrá frá 2011. - Aðrir eru langt komnir eða að ljúka við að gera nýja
skólanámskrá.
Aðkoma barna og foreldra að vinnu við gerð námskrár, mats og ákvarðanatöku er í
flestum leikskólunum ábótavant.
Grunnþáttum menntunar er ekki gerð skrifleg skil en sjást í starfinu.

Tækifæri til umbóta í leikskólum:

Leita þarf leiða til að fjölga leikskólakennurum við leikskólana.

Fyrir 2015 þarf gerð skólanámskrár sem samræmist aðalnámskrá 2011 að vera lokið.

Móta þarf stefnu í sérkennslumálum og setja fram skriflega.

Móta og setja fram stefnu í málefnum barna sem eiga annað móðurmál en íslensku.

Gera þarf formlegar starfslýsingar fyrir alla starfsmenn og skipurit sem endurspeglar
stjórnskipulag leikskólans.

Tryggja þarf aðkomu foreldra og barna við gerð nýrrar skólanámskrár.

Leita leiða til að fá fram mat barna á leikskólastarfinu.

Leita leiða til að fá aðkomu foreldra að innra mati.

Auka þarf áhrif barna á almennt skipulag og verkefnaval.
Þóra Björk segir að ráðuneytið ætli að skoða á næsta ári þá leikskóla sem eru komnir sínu lengst í
að virkja börnin.
Birna segir að verið sé að vinna að grein um niðurstöður ytra mats á grunnskólum í Reykjavík.
Allar matsskýrslur eru á heimasíðu borgarinnar og heimasíðum skólanna.
Þóra Björk segir að Ísland vinni á svipaðan hátt og víðast hvar í Evrópu að mati nema að hér á
landi er ekki byggt á áhættugreiningu eins og gert er í sumum Evrópulöndum.
Þóra Björk segir að ytra mat á grunnskólum styðjist við opinber samþykkt viðmið um gæði sem
notuð eru fyrir þrjá þætti skólastarfs:

Stjórnun.

Nám og kennslu: vettvangsathugun í kennslustund hjá um 70% kennara.

Innra mat.

Að auki einn valþáttur sveitarfélags/skóla: Nám nemenda með sérþarfir, skólabragur.
Stjórnun, tækifæri til umbóta - Almennt er stjórnun skólanna góð, nokkrar vísbendingar koma illa
út:

Stjórnendur fylgjast reglulega með námi og kennslu og veita endurgjöf.

Móttökuáætlun fyrir nýja starfsmenn liggur fyrir.

Þróunar‐ og/eða umbótaáætlun byggir á stefnu skólans svo og innra og/eða ytra mati á
starfinu.

Samræmi er milli símenntunaráætlunar og umbótaáætlunar skóla.

Móttökuáætlanir eru gerðar fyrir nemendur með sérþarfir.

Skólareglur eru unnar í samvinnu við skólaráð.
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Skipurit sem endurspeglar gildandi fyrirkomulag stjórnunar skólans liggur fyrir.

Nám og kennsla tækifæri til umbóta:

Grunnþáttum menntunar er gerð skil í námsvísum og sjást í starfi skólans og
athöfnum og námi nemenda.

Gerð er grein fyrir viðmiðum um námsmat og matskvörðum í skólanámskrá.

Nemendum er kennt að setja sér eigin markmið í námi.

Viðmið um árangur eru opinber og nemendur þekkja þau.

Nemendum er kennt að meta eigin vinnu og þjálfast í sjálfsmati.

Nemendur og foreldrar eru með í ráðum um námsmarkmið.

Fjölbreyttir kennsluhættir sjást í vettvangsathugunum og í námsaðstæðum nemenda.

Nemendur nýta upplýsinga‐ og samskiptatækni við að afla sér þekkingar og leikni.

Nemendur vinna að heildstæðum og samþættum verkefnum.

Samvinna og samstarf nemenda er markvisst notað til náms og kennslu.

Lögð er rækt við sköpunarþörf og gagnrýna hugsun nemenda.

Áhugi og hæfileikar nemenda endurspeglast í viðfangsefnum.

Nemendur vinna að mismunandi verkefnum og með fjölbreyttum námsaðferðum.

Nemendur fást við krefjandi viðfangsefni í samræmi við námsmarkmið hvers og eins.

Nemendur geta valið sér námsaðferðir eftir viðfangsefnum eða námsstíl.

Nemendur bera vaxandi ábyrgð á að velja viðfangsefni og eigin námsaðferðir.

Séð er til þess að bráðgerir nemendur fái námstækifæri við hæfi.

Nemendur á öllum aldri hafa val um viðfangsefni, námsaðferðir og námsgreinar hluta
námstímans.

Nemendur á unglingastigi hafa val um námsgreinar og námssvið í um fimmtungi
námstímans.

Séð er til þess að upplýsingar um ákvarðanir sem teknar eru í ráðum eða nefndum
með fulltrúum nemenda berist til allra nemenda.
Innra mat tækifæri til umbóta. Innra mati er að einhverju marki ábótavant hjá mörgum skólanna.
Tveir þættir eru nær ekki sýnilegir:

Mat á kennslu og fagmennsku kennara fer fram með einhverjum hætti reglulega

Tilgreint er í umbótaáætlun hvenær og hvernig meta á árangur aðgerða

Einnig þarf að bæta að matið:
o
sé samstarfsmiðað,
o
byggi á lýðræðislegum vinnubrögðum,
o
sé skipulega kynnt fyrir öllum aðilum skólasamfélagsins.
Þóra Björk dregur saman niðurstöður á ytra mati á grunnskólum, almennt er stjórnun skóla góð
og uppfyllir viðmið, en stjórnendur fylgist ekki með námi og kennslu í kennslustundum og veiti
ekki endurgjöf. Nemandinn er í brennidepli í lögunum, en í námi og kennslu eru fleiri veikleikar
en í stjórnun. 23 af 85 vísbendingum gefi til kynna að það þurfi að bæta verklag. Nám og kennsla
er skoðuð út frá tvennum hætti, hvers konar námsaðstæður nemendur hafa, eru þeir beinir
þiggjendur og framkvæmdaaðilar eða eru þeir í lausnaleit í eigin skapandi vinnu (hugsmíða-
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hyggja). Þá vantar upp á að ýtt sé undir samvinnu, sköpun og gagnrýna hugsun. Innra mat er
lykilþáttur í gæðum skólastarfs ásamt stjórnun og kennslu, margir veikir þættir í innra matinu.
Spurt er hvað gert sé við gögnin úr ytra matinu. Fram kemur að ráðgjöf var veitt fyrir grunnskóla
sem komu ekki fullnægjandi út úr mati á 3 punkta kvarðanum. Ráðgjöf sem var í boði var tíu
tímar 2008 - 2009 og svo aftur 2010 - 2011.
Framhaldsskólar:

Námsmatsstofnun tók við umsjón með ytra mati á framhaldsskólum 2014.

Metnir sex skólar á ári ‐ ráðuneyti velur.

Lokið er tveimur í ár (verkfallið frestaði einum).

Verktakar sjá um matið.
Gunnar ræðir um innra mat framhaldsskóla en núna síðast í tengslum við skólasamninga þá farið
yfir sjálfsmatsskýrslur skólanna, rætt við fulltrúa, innra mat er verulega ábótavant segir Gunnar,
mikið lagt í fáa þætti í matinu. Tveir þættir sem koma illa út, að skólar setji sér ákveðin viðmið
um hvert er verið að stefna og hvernig á að vega og meta niðurstöður. Vantar að gerð sé markviss
umbótaáætlun og henni fylgt eftir. Í besta falli er gefin út sjálfsmatsskýrsla, en ekki nægilega
markvisst að meta í næstu umferð veika þætti.
Ingileif segir auðvelt að ræða ramma og svoleiðis en gangi ekki vel með innihald. Vandi er að
litið er á kennslu sem einkamál.
Gunnar segir að tveim úttektum á framhaldsskólum sé lokið af þremur. Verktakar sjái um þetta
mat. Mat á framhaldsskólum fari fram í stofnanaúttektum og skortir heildarhugsun í því mati.
Núna eru í gangi kannanir á innleiðingu laga í leikskólum, grunnskólum og framhaldsskólum,
almenn könnun á innleiðingu ákveðinna þátta í lögunum. Sambærilegar kannanir voru gerðar
2009, og núna notaðar sambærilegar spurningar. Niðurstöður koma í desember nk.
Sigríður Lára segir að verið sé að fylgja því eftir sem stóð út af og þarf að gera á leikskólastiginu.
Verið er að vinna að því að taka út ca. sex skóla á ári. Verða einnig gerðar þemaúttektir. Framundan er vinna að nýjum viðmiðum um ytra mat til að samræma mat við grunnskólaverkefnið.
Þar verða viðmið um mat og þar er tekið á svipuðum þáttum í tengslum við kennslu. Það eru
þessir meginþættir, stjórnun, innra mat, nám og kennsla og árangur sem starfsemin sýnir. Flókið
mál að taka út og koma með heildarniðurstöðu. Skólar eru ólíkir innbyrðis.
Í Reykjavík á að vinna með innra mat og eftir að var búið var farið yfir innra mat grunnskóla
kemur í ljós að 1/3 skólanna gerir það vel, 1/3 gerir það en þar veikir þættir og 1/3 gerir ekkert. Í
vetur verður farið af stað með fyrirlestraröð og fræðslu og þriggja manna teymi sem fer í skólana
til að styðja við kennara á vettvangi. Svipað verður gert fyrir leikskóla í borginni. Núna er
fyrirlestrarröð í gangi. Stærð sveitarfélaga og einingar þeirra eru misjafnar og hafa misjafna
burði. Lykillinn hvað á að gera liggur hjá skólastjórnendum sem eiga að vera faglegir stjórnendur.
Oft mikil ánægja með stjórnendur en það virðist vera einkenni á okkar kúltúr að það er bil á milli
skólastjóra og kennara.
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Björk kynnir ytra mat á sex leikskólum í Reykjavík 2013 - 2014, fimm viðmið: stjórnun og
skipulag, uppeldis- og menntastarf, mannauður, leikskólabragur og innra mat og umbætur.
Niðurstöður svipaðar og í ytra mati á grunnskólum.
Tækifæri til umbóta eru:
Stjórnun og skipulag:

Stjórnandinn sem leiðtogi.

Faglegt samstarf.

Leikskólaþróun og símenntun.
Uppeldis- og menntastarf:

Uppeldi, menntun og starfshættir.

Leikur og nám- lýðræði, jafnrétti og þátttaka.

Námssvið leikskólans.

Mat á námi og velferð barna.
Mannauður:

Hlutverk leikskólakennara.
Leikskólabragur:

Viðmót og menning.
Innra mat:

Skipulag og viðfangsefni.

Gagnaöflun og vinnubrögð.

Opinber birting og umbætur.
Gestum eru þakkaðar gagnlegar samræður og þau fara af fundi.
2.
Framhald vinnu við að kortleggja stöðuna á innleiðingu laga og námskráa
Hvað nú? Hvernig viljum við halda áfram? Nýta þarf upplýsingarnar og tengja við vinnu fagráðs
um símenntun og við faggreinafélögin. Það vantar meiri upplýsingar um innleiðingu á lögunum engir fjármunir hafa farið í hana ennþá. Skólastjórar eru veikur hlekkur víða og það vantar
eftirfylgni hjá þeim við nám og kennslu, starf kennara í kennslustofunni með nemendum. Það
skortir á breytta kennsluætti í samræmi við ný lög og námskrár, lykilhæfniþættir. Stuðning vantar
við innleiðingu laga og námskráa og það þarf að skoða hversu mikil er fagleg umræða í skólum.
Það til fyrirmyndar sem Reykjavík er að gera í matsmálum.
3.
Fundargerð fjórða fundar framkvæmdastjórnar skólamálaráð KÍ 9. október 2014
Fundargerð fjórða fundar samþykkt.
4.
Hvítbók: stefnumál KÍ og staðan í hvítbókarvinnu
Aðalheiður rifjar upp að skólamálaráðinu var falið að setja fram stefnu um kennarastarfið og
leggur fram drög að slíkri stefnu dags. 4. nóv. 2014. Stefnan byggist á skólastefnu KÍ og
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menntastefnu EI. Farið yfir drögin og nokkrar breytingar gerðar Ákveðið að fulltrúar í framkvæmdastjórn ræði stefnuna í sínum stjórnum og nefndum og komi umsögnum til Aðalheiðar. Í
framhaldinu gangi framkvæmdastjórnin frá stefnunni í tölvupóstsamskiptum fyrir stjórnarfund KÍ
sem er 21. nóvember nk. Stefna KÍ um forgangsverkefni í skóla- og menntamálum er tilbúin og
hana þarf að kynna út á við og inn á við, það á ábyrgð KÍ og aðildarfélaga. Stefnan er um leið
afstaða KÍ gagnvart stefnumálum hvítbókar og fulltrúum KÍ er upp á lagt halda henni á lofti í
þeirri vinnu. Aðalheiði var þakkað fyrir að stýra þessari vinnu. Aðalheiður lagði fram yfirlit yfir
starfshópa ráðuneytis um stefnumál hvítbókar (læsi, námstími og starfsnám), rýnihópa og
samráðshópa á vegum KÍ, þá sem skipa þessa hópa, skipulag vinnu að hvítbók og yfirlit yfir
niðurstöður ýmissa skýrslna um skóla- og menntamál. Bráðlega þarf að boða til fundar KÍ fólks
sem er í rýnihópum og samráðshópum um hvítbókarvinnu.
5.
Greina- og pistlaskrif um skólamál, framhald af síðasta fundi
Framkvæmdastjórn er sammála um nauðsyn þess að hver og einn fulltrúi finni fólk í sínum
stjórnum og félögum til þess að skrifa greinar og pistla um skóla- og menntamál. Markmiðið er
að alltaf séu skrif um skóla- og menntamál í blöðum og miðlum, útgáfusvið býður aðstoð við að
koma efni út, en ábyrgðin á að greinar og pistlar verði til er hjá formönnum KÍ og aðildarfélaga
og skólamálaráðinu. Aðalheiður hvetur fulltrúa í framkvæmdastjórninni til að hefjast handa við
að skrifa greinar og að finna fólk til að gera það sama.
6.
Fagráð um símenntun og starfsþróun
Fundur er í fagráðinu 11. nóvember nk. Aðalheiður rifjar upp að KÍ og félög þurfi brátt að fara í
vinnu við að svara spurningum um þá ábyrgð og skyldur sem KÍ ætli að hafa á símenntun og
starfsþróun kennara og skólastjórnenda, þessu þurfi hinir aðilarnir í fagráðinu líka að svara.
Fræðslufundur fagráðs verður fimmtudag 20. nóvember. Umræður urðu um þennan fund en KÍ
mun boða til hans skólamálaráð, stjórnir aðildarfélaga og formenn faggreinafélaga.
7.

Önnur mál
a.
Ákveðið að næsti fundur í framkvæmdastjórninni verði þriðjudaginn 9. desember nk.
á venjulegum tíma.
b.
Fundarbeiðni rædd frá formanni skóla og frístundasviðs Reykjavíkur til KÍ um skólaog menntamál. Ákveðið að bjóða Skúla Helgason velkominn að hitta framkvæmdastjórn
skólamálaráðs og formenn aðildarfélaga við fyrstu hentugleika.

Ekki fleira rætt og fundi slitið.
Guðbjörg Ragnarsdóttir ritar fundargerð.
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