Skólamálaráð KÍ - 9. fundur 19. mars 2015

Framkvæmdastjórn skólamálaráðs KÍ
9. fundur fimmtudaginn 19. mars 2015 kl. 9:30 - 12:10
Haldinn í leikskólanum Álfaheiði, Kópavogi
Mætt: Aðalheiður Steingrímsdóttir, Fjóla Þorvaldsdóttir, Sigurður Sigurjónsson, Steinunn Inga
Óttarsdóttir, Ingileif Ástvaldsdóttir sem var í fjarfundarsambandi. Anna María Gunnarsdóttir og
Guðbjörg Ragnarsdóttir boðuðu forföll.
Eftir stutta dagskrá elstu barnanna á leikskólanum kynnti Elísabet Eyjólfsdóttir skólastjóri,
starfsemina og sýndi húsnæðið. Eitt verkefna í leikskólanum er að safna fé og styrkja barn í
Argentínu til náms. Það er hugmynd sem KÍ og aðildarfélög mættu taka til fyrirmyndar.
Aðalheiður setti síðan níunda fund framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ á þessu starfsári og
gengið var til dagskrár.
DAGSKRÁ:
1.
Fundargerð áttunda fundar framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ 19. febrúar 2015
2.
Fagráð um símenntun og starfsþróun/dagskrá fundar fagráðs 19. mars 2015:

Upplýsingaveita

Spurningar KÍ til ráðherra

Greinargerð vinnuhóps um sjóðaskýrslu

Hlutverk, ábyrgð og skyldur KÍ á símenntun og starfsþróun félagsmanna

Vinnuhópur um TALIS og fleira
3.
Ársfundur KÍ 17. apríl 2015
4.
Hvítbók
5.
Greinaskrif um skólamál
6.
Frá skólamálanefndum
7.
Önnur mál:
a.
Samstarfsnefnd KÍ og MVS/HÍ
b.
Fagnaðarfundur: 35 ár liðin frá forsetakjöri Vigdísar Finnbogadóttur (tölvupóstur)
c.
Erindi fræðslunefndar KÍ til skólamálaráðs

1.

FUNDARGERÐ ÁTTUNDA FUNDAR FRAMKVÆMDASTJÓRNAR
SKÓLAMÁLARÁÐS KÍ 19. FEBRÚAR 2015
Fundargerðin var borin upp og samþykkt. Aðalheiður rifjaði upp starf framkvæmdastjórnar að því
að glöggva sig á stöðu innleiðingar laga og námskráa skólastiganna og samræður við fulltrúa
menntamálaráðuneytis og fulltrúa Sambandsins um þessi mál á síðasta fundi. Aðalheiður ætlar að
taka saman atriði um afrakstur þessa starfs fyrir framkvæmdastjórn og þar á meðal niðurstöður
samræðna á síðasta fundi um þessi mál, til að ræða á næsta fundi.
2.
DAGSKRÁ FUNDAR FAGRÁÐS EFTIR HÁDEGI 19. MARS 2015
Fagráð um símenntun og starfsþróun heldur fund eftir hádegi þennan dag, 19. mars 2015. Í
fundargögnum eru gögn sem varða þennan fund. Á fundinum mun ráðherra opna
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upplýsingaveituna formlega. Um leið gefst tækifæri fyrir fagráðið að beina fyrirspurnum til
ráðherra og er listi með spurningum í fundargögnum sem fulltrúar KÍ í fagráðinu gætu notað til
að beina til ráðherra. Í fundargögnum er skjal með upplýsingum um upplýsingaveituna, s.s. fyrir
hverja er hún, til hvers, markmið, aðgangur, umsjón o.fl. Rætt var um þetta skjal og fulltrúar í
framkvæmdastjórn voru sammála um að til að markmiðin með upplýsingaveitunni gengju eftir
þyrfti að koma til stuðningur frá ráðuneytinu, fjármunir og mannafli.
Rætt var um greinargerð vinnuhóps fagráðs um sjóðaskýrslu RHA sem lögð verður fram á fundi
fagráðsins í dag og er í fundargögnum. Fram kom í umræðum að stíga þarf varlega til jarðar í
umræðum í fagráðinu um farvegi fyrir fjármuni til símenntunar og starfsþróun í kjarasamningum
en sá farvegur felur í sér nauðsynlegar tryggingar sem þurfa að vera fyrir hendi og hefur
staðið af sér storma í efnahagsþrengingum. Engu að síður þarf að ræða í fagráðinu farvegi fyrir
fjármuni til símenntunar og starfsþróunar.
Þá var farið yfir svör sem eru komin frá skólamálanefndum FF og FL við spurningum fagráðs til
KÍ um hlutverk, ábyrgð og skyldur KÍ á símenntun og starfsþróun félagsmanna. Aðalheiður lagði
fram tillögu að ramma fyrir svör KÍ við spurningum fagráðsins sem var samþykktur. Þá var rætt
um mikla grósku í grasrót kennara varðandi endurmenntun í upplýsingatækni en erfitt er að meta
og verðleggja þá starfsþróun sem fer fram í margvíslegum vefnámskeiðum, menntabúðum og á
samfélagsmiðlum.
Þá var fjallað um samantekt Aðalheiðar um TALIS-vinnuhóp á vegum fagráðs en sú vinna er að
hefjast.
3.
ÁRSFUNDUR KÍ 2015
Ársfundurinn verður haldinn 17. apríl nk. Aðalheiður lagði fram drög að dagskrá skólamálahlutans undir yfirskriftinni „Ímynd og orðræða kennara“ en ímyndarmál er þema fundarins að
þessu sinni. Gunnar Steinn Pálsson sérfræðingur heldur erindi um ímyndarmál KÍ og
kennarastéttarinnar. Þrír fulltrúar félagsmanna verða beðnir um að koma með stutt viðbrögð,
kennari, náms- og starfsráðgjafi og skólastjórnandi. Rætt var um skipulag umræðna á fundinum
út frá fyrirfram gefnum spurningum sem eru í vinnslu, um hópastarf og skil, birtingu niðurstaðna,
samantekt og fundarlok. Aðalheiður vinnur áfram að útfærslu.
4.
HVÍTBÓK
Samráðshópurinn hefur núna til umsagnar lokatillögur verkefnahóps um námstíma og önnur drög
tillagna verkefnahóps um starfmenntun. Umsögnum á að skila fyrir 27. mars nk. en þann dag er
fundur í samráðshópnum með verkefnastjórn ráðuneytis.
Ákveðið að á næsta fundi framkvæmdastjórnar verði lagt mat á hver árangurinn er af umsögnum
KÍ, áhrifum þeirra á tillögur verkefnahópa um læsi, námstíma og starfsmenntun.
5.
GREINASKRIF UM SKÓLAMÁL
Smátt og smátt raðast inn greinar í excelskjalið, búið er að skrá inn greinar frá FL, FS og KÍ.
6.
FRÁ SKÓLAMÁLANEFNDUM
Þessum lið var frestað til næsta fundar vegna tímaskorts.
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7.

ÖNNUR MÁL
a.
Starf í samstarfsnefnd KÍ og MVS er komið af stað og umræður um sameiginlega
samstarfsfleti. Fulltrúar MVS lögðu nýlega fram í nefndinni til umræðu úttektarskýrslu HÍ á
sameiningu KHÍ og HÍ og aðgerðaáætlun um kennaramenntun og kennarastarfið sem HÍ
setti á grundvelli hennar.
Framkvæmdastjórn ræddi um að koma á formlegu samstarfi við Háskólann á Akureyri,
Bifröst (sem menntar skólastjórnendur), Listaháskóla Íslands og HR í sama tilgangi.
Í ár eru 35 ár liðin frá forsetakjöri Vigdísar Finnbogadóttur og efnt verður til
svonefnds Fagnaðarfundar sunnudaginn 28. júní nk. sem er útifundur á Arnarhóli. Aðilar
sem standa að þessum viðburði boðuðu til fundar um daginn sem KÍ sótti. Aðalheiður
óskaði eftir hugmyndum um hvað KÍ ætti að gera í tilefni af þessu. Bent var á að á þessum
tíma verða skólar komnir í sumarfrí. Hugmynd sem kom fram var að KÍ myndi bjóða
félagsmönnum í kaffi að fundi loknum eða gróðursetja tré á góðum stað Vigdísi til heiðurs.
b.

c.

Ársfundur FL er á morgun á Grand Hótel.

Aðalheiður minnir á svör frá skólamálanefndum við erindi fræðslunefndar KÍ til
skólamálaráðs.
d.

Næsti fundur framkvæmdastjórnar skólamálaráðs er fimmtudag 16. apríl nk., kl. 9:30 í
Kennarahúsi.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 12:10.
Steinunn Inga Óttarsdóttir ritaði fundargerð.
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