Skólamálaráð KÍ - 3. fundur 21. september 2018

Fundargerð framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ
3. fundur 21. september 2018, kl. 13:30-16:00
Haldinn í Vestra, Kennarahúsi
Mættir: Alma Oddgeirsdóttir (FS), Daníel Arason (FT), Guðjón H. Hauksson (FF), Hjördís
Albertsdóttir (FG), Hulda Jóhannsdóttir (FSL), Ragnar Þór Pétursson (KÍ) og Sveinlaug
Sigurðardóttir (FL).
Dagný Jónsdóttir frá útgáfusviði var gestur á fundinum undir liðnum um Alþjóðadag kennara.
Fjarverandi: Magnús J. Magnússon (SÍ), Anna María Gunnarsdóttir (KÍ) sem er í jarðarför.
Ragnar Þór stjórnar fundi þar Anna María mætir á fundinn.
DAGSKRÁ
1.
Fundargerð síðasta fundar.
2.
Alþjóðadagur kennara 5. október og málþing 4. október.
3.
Samstarf við kennarafélög HA og HÍ.
4.
Starfsáætlun og drög að erindisbréfi.
5.
Starfsemi skólamálanefnda félaganna.
6.
Önnur mál.

Ragnar Þór býður fundagesti velkomna og gengið er til dagskrár.

1.

FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR

Fram kemur athugasemd við tímasetningu 5. fundar skólamálaráðs, hann á að vera 12. nóvember
kl. 12:30 en ekki 13. nóvember. Fleiri athugasemdir voru ekki gerðar við fundargerðina og hún
samþykkt að öðru leyti.
Nokkur atriði voru nefnd í tengslum við fundargerðina.
a.
Menntun fyrir alla, fundarherferð
Nú eru búnir fimm fundir búnir og þeir hafa allir tekist mjög vel. Mætingin frá 60-80% sem
AMG er mjög ánægð með. Góð virkni í hópastarfi, fyrirlesarar standa sig vel og ná til
hópsins. Frábær innslög frá kennurum, þannig að allt hefur gengið mjög vel. Guðjón Hreinn
og Ragnar Þór taka undir með Önnu Maríu og segja þá fundi sem þeir hafi tekið þátt í afar
vel heppnaða. Næstu fundir eru svo á Akureyri í þétt- og dreifbýli, 1. og 2. október. Á þeim
munu sitja fyrir KÍ, Anna María og Ragnar og Guðjón H og Bára Björnsdóttir (FL) flytja
erindi fyrir kennara. Enn vantar að manna átta fundi af hálfu KÍ og Ragnar Þór biður um
tillögur. Senda Önnu Maríu tillögur sem fyrst.
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b.
Þróunarverkefnið, fréttir
Þróunarverkefnið er í þann veginn að fara í gang. Tónlistar- og framhaldsskóli á
Suðurnesjunum eru í startholunum en eitthvað hökt í gangi fyrir norðan þar sem ætlunin var
að fá einn grunnskóla og einn framhaldsskóla til að taka þátt. Stefnt var að því að vinna í
skólum á Akureyri með stuðningi frá Miðstöð skólaþróunar í HA.
Fræðslusvið Akureyrarbæjar var erfitt í samstarfi í haust, svaraði illa og ekki erindum,
munnlegum og skriflegum. Í lok síðustu viku varð ljóst að Akureyringar hafa ekki áhuga á
verkefninu og nú er verið að reyna við Dalvíkurbyggð eða Hörgárdal.
c.
Norrænt samstarfsverefni um leiðsögn við nýliða
Netfundir halda áfram í vetur, einu sinni í mánuði. Svo er áætlaður fundur í Svíþjóð í mars
og vonandi ráðstefna næsta haust í samstarfi við formennsku Íslands í norrænu
ráðherranefndinni. Nýjustu fréttir af þessum málum eru að innleidd hefur verið reglugerð
um leiðsögn við nýliða í Noregi.
Reglugerðin samanstendur af þrennu:
i.
Reglum og skuldbindingu um hvernig leiðsögn við nýliða á að vera.
ii.
Leiðbeiningum um hvernig góð leiðsögn getur litið út.
iii.
Leiðsagnartilboði fyrir þá sem leiðsegja nýliðum. Reglugerðin hefur verið send
til framkvæmdarstjórnar skólamálaráðs og nefndarmenn eru beðnir að kynna sér
hana fyrir næsta fund þegar við ræðum hvað af henni við vildum sjá í íslensku
umhverfi, spurning hvort við höldum fræðslufundinn til að ræða þetta og kynna
starfsþróunarverkefnið.

2.

ALÞJÓÐADAGUR KENNARA 5. OKTÓBER OG MÁLÞING 4. OKTÓBER
a.
Dagný Jónsdóttir frá útgáfusviði KÍ greinir frá hvernig undirbúningur málsþingsins
gengur. Allt er að smella saman með undirbúning skólamálaþingsins. Sýnir póstkort sem
leggja á fram á deginum. Vangaveltur um hversu stórt upplag póstkortanna á að vera,
Dagný leggur til að byrja með þúsund eintök og síðan verði hægt að bæta við ef þörf er á.
Dagskrá þingsins liggur fyrir inn á heimasíðu KÍ. Fulltrúar í skólamálaráði eru beðnir um
að vekja athygli sinna félaga á málþinginu.
b.
Guðjón Hreinn segir frá hvernig alþjóðadegi kennara verður fagnað á Akureyri. Félag
kvenna í fræðslustörfum, Delta Kappa Gamma, Akureyrardeild, stendur fyrir þinginu Að
vera kennari er lygilega gaman, í samstarfi við BKNE. KÍ styrkir þingið. Þingið verður
haldið í Hofi á Akureyri.

3.

SAMSTARF VIÐ KENNARAFÉLÖG HA OG HÍ

RÞP og AMG hafa fyrir hönd KÍ átt fundi með kennaranemum við HA og HÍ til að ræða um
samstarf KÍ við kennaranema.
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Markmið samstarfsins:

KÍ vill að kennaranemar séu virkir hagsmunaðilar í málum sem þá varðar. Þá þurfa
kennaranemar að vera upplýstir þátttakendur um þau mál sem verið er að vinna í hverju
sinni. Þá var sérstaklega tekið fram að kennaranemar ættu að vera við borðið í
menntapólitískum umræðum ráðuneytisins t.a.m. um leyfisbréf kennara og leiðsögn
nýliða á vettvangi. Nemendafélögin hafa t.d. fengið boð á skólamálaþingið 4. okt. og
einnig þarf að bjóða þeim á þingið á Akureyri.


Sömuleiðis vill KÍ að kennaranemar upplýsi KÍ um mál sem er í gangi hjá félögunum
og eiga erindi til KÍ.



Ímyndarvinna um kennarastarfið.

Samstarf vetrarins:

Vísindaferðir.

4.



Fundir með kennaranemum.



Norrænt samstarf. Fyrsti fundurinn sem kennaranemar taka þátt í verður haldinn 11.12. október undir slagorðinu: The Learning Enviroment in our education. Lagður hefur
verið fram stefnupappír um vinnuumhverfi kennaranema (sjá útsend gögn). Frá
Magister kennaranemafélagi HA fer Helena Sjørup Eiríksdóttir sem er varaformaður
Magister (og hálfdönsk) og Eydís Eva Einarsdóttir frá Kennó, kennaranemafélagi HÍ.

STARFSÁÆTLUN OG DRÖG AÐ ERINDISBRÉFI

Ragnar Þór biður fulltrúa í Skólamálaráði að fara vel yfir þau gögn sem AMG sendi í pósti í
morgun. Eftir að fulltrúar hafa gert athugasemdir mun Anna María senda lokagerð starfsáætlunar.

5.

STARFSEMI SKÓLAMÁLANEFNDA FÉLAGANNA, FARIÐ HRINGINN

Hjördís (FG) - skólamálaráð FG er að velta fyrir sér hvernig hægt sé að virkja kennara í jákvæðri
umræðu um kennarastarfið. Eru einnig að velta fyrir sér leiðum hvernig kennarar komist betur að
borðinu þegar ákvarðanir eru teknar um menntamál. Eru líka að velta vöngum yfir stöðu
íslenskunnar. Ætla að senda kveikju inn í skólana reglulega til að virkja umræðu um skólamál.
RÞP stingur upp á að mælt sé með ákveðnum fagbókum sem gætu vakið áhuga á faglegri
umræðu.
Í samhengi við þessa umræðu nefnir Guðjón að koma þurfi faglegum málum, skólamálunum,
meira að í kjarasamningum félagsmanna KÍ. Að hans mati eru kjaramál og skólamál of
sundurslitin. Lag núna að breyta þessu þegar mikið er rætt um kulnun og álag í starfi.
Hulda (FSL) - fundur ekki verið haldinn í skólamálaráði FSL. Búið að halda samráðsfund nefnda
og svæðafélaga þar sem mikið var rætt um aðstöðu og starfsaðstæður félagsmanna og barna.
Sveinlaug (FL) - gróskumikið starf, nefndin búin að hittast tvisvar. Eru núna að kortleggja
aðstöðumun leikskólakennara á milli sveitafélaga. Er einnig umhugað um vellíðan í vinnunni,
heilsu og líðan, að starfsaðstæður félagsmanna séu góðar. Er einnig umhugað um að skoða líðan
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barnanna og vekja athygli á hvað betur má fara, til dæmis með greinaskrifum. Langar að halda
málþing um frjálsan leik. Anna Lydia Helgadóttir er varamaður Sveinlaugar í skólamálaráði.
Alma (FS) - engin skólamálanefnd hjá FS, fámennt félag. Þessa stundina er verið að undirbúa
ferð til Tallin á ESHA ráðstefnu.
Daníel (FT) - engin skólamálanefnd í fámennu félagi. Lítill vettvangur fyrir skólamálaumræðu.
RÞP nefnir í þessu samhengi að öll félög innan vébanda KÍ þurfa að standa saman og stór félög
þurfa að standa með þeim minni.
Guðjón (FF) - búið að halda einn fund. Svanhildur Svavarsdóttir er varamaður Guðjóns í
Skólamálaráði. Fengu beiðni um að tilnefna fulltrúa framhaldsskólastigsins í styrkjanefnd Rannís.
Ætla að kortleggja styrkjamöguleika framhaldsskólakennara.
Anna María mætir til fundarins undir þessum lið og tekur við fundarstjórn.

6.

ÖNNUR MÁL
a.
Fræðslunefnd - trúnaðarmannanámskeið
Anna María, trúnaðarmannanámskeið fyrir nýja og nýlega trúnaðarmenn verður haldið nk.
þriðjudag. Námskeiðinu verður streymt og glærur verða aðgengilegar á vef KÍ.
b.
Þingmálaskrá
Á þingmálaskrá menntamálaráðherra er gert ráð fyrir tveimur málum sem snerta skólastarf
beint. Fyrirhugað er frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 87/2008, um menntun og
ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (framsal
leyfisveitinga o.fl.). Með frumvarpinu verður lagt til að ráðherra verði heimilt að fela þar til
bæru stjórnvaldi útgáfu leyfisbréfa leik, grunn- og framhaldsskólakennara. Þá er einnig lögð
til breyting til að skýra heimild um gildissvið leyfisbréfa gagnvart næsta skólastigi. Áætlað
að komi fram í nóvember.
Ragnar Þór nefnir að skólamálaráðin þurfa að ræða um aðgreiningu kennslufræða og
faggreina, taka faglega umræðu um þessi mál.
Þá er fyrirhuguð tillaga til þingsályktunar um íslensku sem þjóðtungu Íslendinga og
opinbert mál á Íslandi. Lagt verður til að Alþingi álykti um mikilvægi íslenskrar tungu og
nauðsyn þess tryggja að íslenska verði áfram notuð á öllum sviðum íslensks samfélags.
Gerð verði aðgerðaáætlun á því sviði með víðtæku samráði. Allir sem eru búsettir á Íslandi
skuli eiga þess kost að læra og nota íslensku til almennrar þátttöku í íslensku þjóðlífi, um
íslenska tungu og íslenskt táknmál. Framtíð íslenskrar tungu í stafrænum heimi verði tryggð
og unnið að því markmiði samkvæmt verkáætlun um máltækni fyrir íslensku 2018–2022,
sbr. áherslur þar um í fjármálaáætlun til 2022 og brautargengi þess verði tryggt til
framtíðar. Áætlað að komi fram í október. Sjá má fleiri frumvörp sem tengjast þessu, t.d. í
lögum um afnot á bókasöfnum og breytingar á höfundarétti.
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Þá nefnir AMG áhugaverða skýrsla mennta- og menningarmálaráðherra um framkvæmd
skólastarfs í grunnskólum skólaárin 2010–2011 til 2015–2016 sem kemur væntanlega fram
í nóvember.
c.
Fundargerðir skólamálaráðs
Sveinlaug veltir fyrir sér hvenær megi sýna skólamálaráðum fundargerðir. Ekki hægt að
sýna þær fyrr en búið er að samþykkja þær á fundum framkvæmdastjórnar skólamálaráðs.

Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 16.
Alma Oddgeirsdóttir ritaði fundargerð
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