Skólamálaráð KÍ - 1. fundur 11. júní 2018

Fundargerð framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ
1. fundur mánudaginn 11. júní 2018 kl. 13:00
Haldinn í Vestra, Kennarahúsinu
Mætt: Alma Oddgeirsdóttir (FS), Anna María Gunnarsdóttir (KÍ), Guðjón Hreinn Hauksson
(FF), Hjördís Albertsdóttir (FG), Hulda Jóhannsdóttir (FSL), Ómar Örn Magnússon (SÍ)
varamaður Magnúsar Jóhannesar Magnússonar, Sveinlaug Sigurðardóttir (FL).
Forföll boðaði Daníel Arason (FT).
DAGSKRÁ:
1.
Kynning, verkaskipting, erindisbréf.
2.
Helstu verkefni skólamálaráðs.
3.
Skólamálasamþykktir aðildarfélaga.
4.
Önnur mál.

Anna María bauð nýja fulltrúa í framkvæmdastjórn skólamálaráðs KÍ velkomna á fundinn og
gengið var til dagskrár.

1.

KYNNING, VERKASKIPTING, ERINDISBRÉF
a.
Kynning á fundafólki, kosning ritara, drög að erindisbréfi, fundatími
Fulltrúar í framkvæmdastjórn kynntu sig og bakgrunn sinn. Fundað er í framkvæmdastjórn
skólamálaráðs einu sinni mánuði og ef fulltrúar komast ekki á fundi er óskað eftir því að
þeir sendi varamann í sinn stað.
AMG fer yfir erindisbréf fyrir skólamálaráð KÍ frá síðasta tímabili þar sem fjallað er um
hlutverk ráðsins, verkefni og skipan og starfshætti. Hún nefnir einnig verkaskiptingu milli
skólamálanefnda aðildarfélaga KÍ og framkvæmdastjórnar og að mikilvægt sé að finna
jafnvægi á milli starfs framkvæmdastjórnar og skólamálanefndanna.
AMG segir að sú hefð hafi skapast að fulltrúi FS hafi ritað fundargerðir skólamálaráðs og
leggur til að sú hefð verði áfram í heiðri höfð. Tillagan samþykkt og Alma Oddgeirsdóttir
verður ritari skólamálaráðs.
Rætt um æskilega fundatíma og ákveðið að fyrsti fundur skólaársins 2018-2019 verði
föstudaginn 31. ágúst kl. 12.30.

2.

HELSTU VERKEFNI SKÓLAMÁLARÁÐS

Skólastefnan verður leiðarljósið í starfi skólamálaráðs 2018-2022. Fyrsta verkefni skólamálaráðs
er að gera starfsáætlun sem miðar að því að vinna samkvæmt skólastefnu KÍ. Anna María fer yfir
helstu kafla í skólastefnunni sem skiptist í þessa kafla;
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a.

Formáli. Menntun er mannréttindi og ein af grunnstoðum félagslegs jöfnuðar.
Kennarar gegna lykilhlutverki í menntun nemenda.

b.

Fagleg forysta skólafólks. Kennarar eru breytingaafl í samfélaginu og þeir eiga að
efla menntun og farsæld allra nemenda, jafnræði og lýðræði. Þessi hluti skólastefnunnar skiptist í kafla um kennara, náms- og starfsráðgjafa og skólastjórnendur.

c.

Menntun alla starfsævina. Gengið út frá því að skólastarf sé síbreytilegt og það geri
kröfu um heildstæða menntun alla starfsævina: Helstu þættir; rannsóknartengd
menntun til meistaraprófs, nám og þjálfun á vettvangi, leiðsögn við nýliða, stöðug og
fjölþætt menntun og starfsþróun alla starfsævina.

d.

Nemendur og námið. Skólinn er fyrir alla nemendur og allir nemendur eiga rétt á
góðri menntun við hæfi hvers og eins óháð efnahag.

Sérstök áhersla er lögð á eftirfarandi atriði:

Leikskólinn - réttur allra barna til náms, undirbúningstími, fjöldi menntaðra kennara í
hverjum skóla.


Tónlistarskólinn - að sett verði lög um tónlistarskóla og lögverndun tónlistarkennara.



Grunnskólinn - álag í starfi, starfsaðstæður kennara, mikið fundaálag.



Framhaldsskólinn - námsgögn, brottfall, réttur til náms við hæfi.



Sameiginlegt verkefni allra skólastiga er að stuðla að því að kennarar séu í faglegri
forystu og séu gerendur í mótun menntastefnu. Áskorun að tala kennarastarfið upp,
umræða um kennarastarfið hefur verið of neikvæð.

Í skólastefnunni er mikið fóður fyrir skólamálaráð og skólamálanefndir. AMG bendir
fundarmönnum á að sækja þangað rök og efni.
a.
Fag- og kennslufélög. Þarf að styrkja starfsemi félaganna.
b.

Samstarf heimila og skóla. Nokkuð óunnið þar.

Hulda nefndir að KÍ þurfi að leggi meiri áherslu á velferð og vellíðan í skólastarfi sem sé
forsenda góðs skólastarfs.
a.

Ályktanir. Margar ályktanir samþykktar og þrjár tengjast skólamálaráði með beinum
hætti.
i.
Skólamálaályktun, stuðst við hana þegar starfsáætlun skólamálaráðs
verður unnin.
ii.
Ályktun um handleiðslu í kennslu fyrsta árið
iii.
Ályktun um stærð nemendahópa

b.

Samþykktir sem tengjast starfi skólamálaráðs.
i.
Samþykkt gegn styttingu náms í framhaldsskólum.
ii.
Samþykkt um list- og verknám.
iii.
Samþykkt um menntun og farsæld nemenda með annað móðurmál en
íslensku. Mjög mikilvægt mál sem skólamálaráð þarf að vinna að.
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iv.
v.

vi.
vii.
viii.
ix.
x.

Samþykkt um náms- og starfsráðgjöf fyrir nemendur.
Samþykkt um rannsóknir á skólastarfi. RÞP bendir að hugmynd Ingvars
Sigurgeirssonar um uppskeruhátíð skólaþróunarverkefna verði skoðuð í
þessu samhengi, væri hægt að finna fleti sem gætu nýst í tengslum við
þennan sjóð.
Samþykkt um samstarf um kennaramenntun og kennarastarfið.
Samþykkt um samstarf um mótun menntastefnu og ákvarðanir í
menntamálum.
Samþykkt um stöðu íslenskrar tungu í skólakerfi og samfélagi.
Samþykkt um ungliðastarf KÍ.
Samþykkt um upplýsinga og kynningarmál.

Anna María veltir fyrir sér hver forgangsverkefni skólamálaráði næsta skólaár eigi að vera.
Ragnar Þór Pétursson; mikilvægt að KÍ sé með í mótun menntastefnu og hafa grasrótina með í
þeirri vinnu. Ómar Örn tekur undir þetta, SÍ hefur rætt um félagsmenn skrifi pistla um skólamál
og komi þeim á framfæri við fjölmiðla. Guðjón Hreinn veltir fyrir sér farvegi, að það verði rætt
við ráðherra að kennarar komi að öllum ákvörðunum er snerta menntamál. Hulda nefndir
ímyndarmál kennarastéttarinnar, að tala starfið og stéttina upp. AMG segir að gott sé að koma
málum okkar á framfæri í gegnum nemendur, leggja áherslu á vellíðan og velferð nemenda.
Ragnar Þór nefndir að menntastefna þurfi að horfa til langar framtíðar, stórar grundvallarspurningar sem þarf að taka upp.
AMG mun vinna drög að starfsáætlun og nýju erindisbréfi fyrir næsta fund skólamálaráðs.

3.

SKÓLAMÁLASAMÞYKKTIR AÐILDARFÉLAGA

Þessum lið frestað til næsta fundar.

4.

ÖNNUR MÁL
a.
AMG leggur fram erindi KÍ um leyfisbréf sem sent var menntamálaráðherra 16.
maí sl.
i.
Hvaða fyrirmæli hafa háskólar fengið af hálfu ráðuneytis um útgáfu
leyfisbréfa kennara í leikskólum og grunnskólum?
ii.
Með tilvísun til hvaða laga og reglugerða fól ráðuneytið háskólum útgáfu
leyfisbréfa?
iii.
Hverjar eru starfsskyldur háskóla vegna útgáfu leyfisbréfa?
iv.
Hverjar eru starfsskyldur ráðuneytis vegna útgáfu háskóla á leyfisbréfum?
v.
Hvaða eftirlit hefur ráðuneytið með háskólum vegna útgáfu leyfisbréfa, í
hverju felst það og hvernig er staðið að því?
vi.
Hvaða reglur gilda ef kemur upp ágreiningur milli nema og háskóla um
útgáfu leyfisbréfa sem ekki tekst að leysa milli aðila, hvaða farvegur er
fyrir meðferð mála af þessu tagi, hvert er þeim vísað og hver úrskurðar?
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Hvaða fyrirmæli hafa háskólar sem gefa út leyfisbréf fengið af hálfu
ráðuneytis vegna slíkra mála?
b.
Menntun fyrir alla - fundarherferð. Skrifað var undir samstarf Í stýrihópi sem fylgt
hefur úttektinni eftir sitja fulltrúar mennta- og menningarmálaráðuneytis, velferðarráðuneytis, Sambands íslenskra sveitarfélaga, Kennarasambands Íslands, Skólameistarafélags Íslands og Heimilis og skóla. Yfirlýsing um áframhaldandi vinnu vegna menntunar
fyrir alla 13. apríl sl. Leiðarljós í vinnunni eiga að vera gæðamenntun fyrir alla. Nú hefur
ráðherra tengt þetta vinnu um mótun menntastefnu til 2030. Fundarherferð í haust tveir
fundir á hverjum stað.
Fyrri fundurinn verður með forsvarsmönnum sveitarfélaga og ábyrgðaraðilum málaflokka
mennta-, velferðar- og heilbrigðismála ásamt fulltrúum aðila í stýrihópi. Fundartími er kl.
10:00 - 12:00.
Seinni fundurinn verður með fulltrúum kennara og frístundafólks, stjórnendum leik-,
grunn- og framhaldsskóla, fulltrúum foreldra, skóla- og félagsþjónustu og forstöðumönnum
skóla-, fjölskyldu og frístundamála í heimabyggð. Fundartími er kl. 13:00 - 16:00.
Vefsvæðið „menntunfyriralla.is“. Leitað er til KÍ um innlegg frá kennurum á hverjum fundi
um reynslu af menntun fyrir alla. KÍ mannar þetta og skólamálaráð býr til grind að
uppleggi. AMG leggur til að fulltrúar skólamálaráðs komi allir að einum fundi.
c.
Alþjóðadagur kennara 5. október. Skólamálaráð hefur komið að skipulagi dagsins í
samstarfi við útgáfusvið. Útgáfusvið hefur hafið undirbúning dagsins í samráði við Ragnar
og Önnu Maríu. Undanfarin ár hafa þessi atriði verið á dagskrá; smásagnasamkeppni,
skólaheimsóknir formanna í skóla og málþing. Þann 5. október ber að þessu sinni upp á
föstudegi. Spurning um að hafa málþing að þessu sinni á fimmtudegi. AMG stingur upp á
að málþingið verði að þessu sinni tengt við þingsamþykkt um stöðu íslenskrar tungu.
Skemmtilegt væri að tengja það sýningu á gömlu námsefni sem tengist íslenskukennslu, t.d.
lestrarbækur, framsagnapróf og fleira þess háttar. Föstudagurinn yrði svo meira notaður til
að vekja athygli á starfinu út á við. Formenn færu í heimsóknir í skóla, spurning um að gera
myndbönd um „uppáhaldskennarinn minn“. AMG sýnir efni gamalt efni frá KÍ, sjá hér og
hér og bendir á skemmtilegt danskt myndband: Sjá hér.
d.
Norrænt samstarfsverefni um leiðsögn við nýliða. Síðasta skólamálaráð tók þátt í
norrænu samstarfsverkefni kennarasamtaka og fræðimanna um leiðsögn nýliða.
Markmið verkefnisins:

Að koma á norrænu samstarfsneti fræðimanna og kennarasamtaka til að deila
reynslu og stuðla að rannsóknum og þekkingu á fyrirkomulagi á stuðningi við
nýliða í kennslu á Norðurlöndunum.

Samstarf og að miðla þekkingu sem hægt er að nýta til að hafa áhrif á og vinna
að því að til verði gagnlegt fyrirkomulag á stuðningi við nýliða.
Tímalengd: 2017-2020.
Nordplus Horisontal styrkir verkefnið og hafa fundir hingað til verið fjarfundir.
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Verkefni:

Taka saman yfirlit yfir rannsóknir á leiðsögn nýliða í hverju landi.

Byggja upp vefsíðu um verkefnið, gögn og upplýsingar um leiðsögn nýliða. Sjá
hér.

Vefsíðan er hýst á vefsíðu Netsins fyrir nýliða í Noregi. Sjá hér.
Ráðstefna um leiðsögn
Fyrirhuguð er tveggja daga ráðstefna haustið 2019 um efnið með áherslu á rannsóknir á
nýútskrifuðum kennurum, innleiðingu í kennarastarfið (leiðsögn) og fyrirkomulag á
stuðningi við nýja kennara. Einn undirbúningsfundur hefur verðið haldinn með aðilum
menntamálaráðuneytisins með það í huga að fundurinn tengist formennsku Íslands í
Norrænu ráðherranefndinni 2019. Óskadagsetning er 24.-25. okt. 2019. Undirbúningsfundur í Osló 22.-23. ágúst og mun Anna María sækja hann fyrir hönd KÍ og væntanlega
einnig kennari frá HA sem tók þátt í rannsókn um efnið.
e.
Samstarfsráð um símenntun: Ráðherra skipaði samstarfsráð um starfsþróun
kennara og skólastjórnenda í ágúst 2016 til þriggja ára. Ráðinu er ætlað að fylgja eftir
skýrslu fagráðs um starfsþróun kennara og skólastjórnenda frá mars 2016 og vera
menntayfirvöldum til ráðgjafar um málefni starfsþróunar.
Aðilar að samstarfsráðinu: Mennta- og menningarmálaráðuneytið, Samband íslenskra
sveitarfélaga, Kennarasamband Íslands, Skólameistarafélag Íslands, Háskólinn á Akureyri,
Listaháskóli Íslands og Menntavísindasvið Háskóla Íslands. http://starfsthrounkennara.is/.
f.
Guðjón Hreinn óskar eftir því að fjarfundabúnaður KÍ verði uppfærður. Verður
skoðað.
g.
Guðjón Hreinn spyr um hvort tölvukerfi KÍ verði uppfært. Stefnt er að því að
Office365 verði tekið í notkun í haust.
h.
Sveinlaug spyr um hvernig miðla eigi gögnum, er hægt að hafa svæði sem fulltrúar í
skólamálanefnd hafi aðgang að. Þetta er allt í skoðun hjá KÍ. Þarf meðal annars að skoða út
frá nýjum persónuverndarlögum. Hver fulltrúi í framkvæmdastjórn þarf að meta hvaða
gögnum er deilt til skólamálanefnda undirfélaga.

Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 15:45.
Alma Oddgeirsdóttir ritaði fundargerð.
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