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Framkvæmdastjórn skólamálaráðs KÍ
10. fundur fimmtudaginn 16. apríl 2015, kl. 9:30 - 12:10
Haldinn í Vestra Kennarahúsi
Mætt: Aðalheiður Steingrímsdóttir (KÍ), Fjóla Þorvaldsdóttir (FL), Sigurður Sigurjónsson (FSL),
Ingileif Ástvaldsdóttir (SÍ) , Anna María Gunnarsdóttir (FF) og Steinunn Inga Óttarsdóttir(FS).
Guðbjörg Ragnarsdóttir (FG) boðaði forföll.
DAGSKRÁ:
1.
Fundargerð níunda fundar framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ 19. mars 2015
2.
Fagráð um símenntun og starfsþróun
3.
Hvítbók
4.
Ársfundur KÍ
5.
Samstarfsnefnd MVS og KÍ
6.
Staða innleiðingar laga og námskráa
7.
Önnur mál

1.

FUNDARGERÐ 9. FUNDAR FRAMKVÆMDASTJÓRNAR SKÓLAMÁLARÁÐS
KÍ 19. MARS 2015
Fundargerðin var borin upp og samþykkt.
2.
FAGRÁÐ UM SÍMENNTUN OG STARFSÞRÓUN
Aðalheiður lagði fram starfsáætlun fagráðs um vinnu að stefnumótun og rætt var um stöðu
einstakra verkefna. Búið er að setja upplýsingaveituna formlega af stað en skýrari mynd á eftir að
komast á hana. TALIS-vinnuhópur á vegum fagráðs er kominn á laggirnar til að kryfja
niðurstöður TALIS og er verið að koma rýnihópum kennara og skólastjórnenda af stað í tengslum
við þá vinnu.
Verið er að safna upplýsingum um hvernig starfsþróun kennara er fyrirkomið í öðrum löndum,
aðallega er horft til Norðurlandanna. Eftir er að ákveða dag fyrir opinn fund fagráðs með
fulltrúum KÍ, háskóla, sveitarfélaga og ráðuneytis um hlutverk, ábyrgð og skyldur einstakra aðila
í fagráðinu á símenntun og starfsþróun kennara. Framkvæmdastjórn ræddi um heppilegan
fundardag og taldi að hann þyrfti að vera fyrir 15. maí og varð ásátt um að gera tillögu um 13.
maí, kl. 10 - 14. Stefnt er að því að safna saman upplýsingum um leiðbeiningu nýliða í kennslu
og framkvæmd starfendarannsókna. Hafin er vinna við að safna saman á einn stað öllum
upplýsingum um starfsþróun kennara og stjórnenda í lögum, reglugerðum og kjarasamningum og
annast KÍ þetta verkefni.
Nú fer að líða að lokadögum skipunartíma fagráðsins og skilum á skýrslu um starfsemi og
stefnumótun en lítið hefur gengið að ná eyrum ráðherra um fjármuni. Þá var farið yfir greinargerð
vinnuhóps á vegum fagráðs sem unnin var upp úr efni ráðstefnunnar Future Teachers sem haldin
var í ágúst 2014, og var einhugur um þær. Framkvæmdastjórn ræddi um að vinna með
hugmyndina um „norræna módelið“ í skólamálum í starfi sínu.
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Farið var yfir drög að svari KÍ við formlegu erindi fagráðs 17. febrúar 2015 um viðhorf KÍ til
hlutverka sinna, ábyrgðar og skyldna á símenntun og starfsþróun kennara og skólastjórnenda.
Aðalheiður hefur safnað saman svörum frá öllum aðildarfélögum við erindinu og fól hverjum og
einum fulltrúa í framkvæmdastjórn að lesa drögin yfir í heild (15 bls.) og senda athugasemdir.
Svar KÍ þyrfti að fara til fagsráðsins seinni partinn í næstu viku. Einnig var ákveðið að taka
saman meginpunkta úr efninu og hafa fremst í svarinu. Aðalheiður tekur það að sér og sendir til
framkvæmdastjórnar.
3.
HVÍTBÓK
Aðalheiður lagði fram fyrsta mat á stöðu og árangri úr hvítbókarvinnunni. Á fundi samráðshóps í
gær með verkefnahópi um starfsmenntun var ein breyting gerð á aðgerðaáætlun um starfsmenntun og er umsagnarferli hópsins lokið um hana. Áður voru komnar fram lokagerðir
aðgerðaáætlana um læsi og námstíma, og er eftir að halda einn fund í samráðshópnum um
lokagerð aðgerðaáætlunar um námstíma, sem verður 4. maí nk.
Að mati framkvæmdastjórnar hefur sitthvað náðst fram en óljóst er þó með margt, t.d. hlutverk
ráðuneytis, viðmið, forgangsröðun og ekki síst um leiðir og fjármögnun. Aðgerðaáætlun um
starfsmenntun boðar miklar breytingar, varðandi t.d. vinnustaðanám, en sárlega vantar tillögur
um að efla verknám í grunnskólum til að glæða aðsókn í starfsnám í framhaldsskóla og ekki er
heldur tekið á því að vinna þurfi að breytingum á viðhorfum til verknáms í samfélaginu. Í
aðgerðaáætluninni er lagt til að komið verði á samræmdum prófum í verkgreinum í grunnskólum
til að styrkja stöðu þeirra í samanburði við bóklegar samræmdar greinar, sem framkvæmdastjórn
telur ekki rétta aðferð. KÍ hafði einnig lagt til að nota orðið „tækninám“ um verknám til að gera
því hærra undir höfði en það náðist ekki alls staðar í gegn, sem og tillögu um að vinna þyrfti að
jafngildingu verk- og bóknáms svo að starfsnámsnemendur geti lokið tæknistúdentsprófi af t.d.
rafvirkjasviði á svipuðum tíma og þeir ljúka sínu fagprófi.
Í ráðuneytinu virðist vera einhver vinna í gangi að jafngildingu náms. Í vinnunni um námstíma
náðist sitthvað fram, t.d. útgáfa rafræns námsefnis, símenntun kennara um fjarnám, áhersla á að
vinna að skuldbindingu nemenda í námi og foreldra á námi barna sinna, miðlægt samstarf margra
aðila um skipulagningu þjónustu við ungt fólk sem hverfur frá námi. Ráðuneytið hélt styttingu
framhaldsskólans markvisst frá vinnu verkefnahóps um námstíma og samráðshópnum. Einnig
náðist sitthvað inn í aðgerðaáætlun um læsi, svo sem að getið er hugmyndafræðinnar um
lærdómssamfélagið í inngangi, áhersla á læsi sem samfélagsverkefni og á mikilvægi
kennarastarfsins, að vinna þurfi að fjölgun leikskólakennara og að samráð verði haft við fagráð
um starfsþróun.
Á fundi samráðshópsins í gær kom fram hjá ráðneytinu að áætlanir og tillögur verkefnahópanna
fari nú til ráðherra sem ákveður innihaldið og í framhaldinu fara endanlegar tillögur í hendur
ráðgjafahóps ráðherra í menntamálum sem formaður KÍ situr í ásamt fulltrúum vinnumarkaðar,
háskóla og fleiri aðila. Hlutverk ráðgjafahópsins að sögn ráðuneytisins er ekki að fara ofan í
einstök atriði heldur að skoða heildarmyndina. Framkvæmdastjórn ræddi þörf fyrir að KÍ setti á
næstunni fram stöðumat á tillögum verkefnahópanna þar sem líklegt væri að álits KÍ verði leitað í
þessu máli. Eða ætti að skrifa í fjölmiðla og segja sannleikann um framkvæmd og vinnuferli í
þessu mikilvæga máli? Einnig var sú hugmynd rædd að hafa opinn fund eða málþing í haust og
ræða um hvítbók í menntapólitísku samhengi þar sem jákvæðar áherslur væru dregnar fram en
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jafnframt spurt krefjandi spurninga. Framkvæmdastjórn leist vel á þá hugmynd. Ákveðið var að
bíða með stöðumat þar sem útfærslur á tillögum eru ekki komnar fram.
4.
ÁRSFUNDUR KÍ
Ársfundur KÍ er á morgun. Meðal dagskrárliða eru úttektarniðurstöður Capacent á rekstri og
starfsemi KÍ og þjónustukönnun. Þá er á dagskránni erindi Gunnars Steins Pálssonar um ímynd
og orðræðu kennara sem hefur fengið smellinn titil, „Virðing að verðleikum“. Að erindinu loknu
er hópastarf um ímyndarmál KÍ og kennarastéttarinnar. Í fundarlok verður borin upp tillaga að
ályktun um ímynd og orðræðu kennara.
5.
SAMSTARFSNEFND MENNTAVÍSINDASVIÐS OG KÍ
Aðalheiður lagði fram minnisblað um samstarf KÍ og MVS/HÍ ásamt skýrslu um úttekt á
sameiningu KHÍ og HÍ og aðgerðaráætlun sem sett var á grunni hennar um kennarastarfið og
kennaramenntun. Hver og einn í skólamálaráði þarf að lesa þessa skýrslu og aðgerðaáætlun.
Heilmikið hefur verð rætt í samstarfsnefndinni um kennaramenntun og hvernig hafi tekist með
útfærslu á skipulagi og inntaki samkvæmt markmiðssetningu kennaramenntunarlaganna um meiri
sérhæfingu og öflugra vettvangsnám. Á næsta fundi verður m.a. rætt um vettvangsnám í
kennaranámi og hugmynd um kandídatsár og um að koma á samstarfsvettvangi KÍ, ráðuneytis,
sveitarfélaga og háskóla sem mennta kennara um kennaramenntun og kennarastarfið.
Framkvæmdastjórn ákvað að byrja á því að leita eftir samstarfi við Háskólann á Akureyri um
kennaramenntun og kennarastarfið.
6.
STAÐA INNLEIÐINGAR LAGA OG NÁMSKRÁR
Aðalheiður lagði fram örstutt minnisblað um stöðuna í starfi framkvæmdastjórnar að því að draga
saman upplýsingar um stöðuna á innleiðingu laga og námskráa. Innleiðingarvinna ráðuneytisins
einkennist af miklu kerfisfjasi en minna er um stuðning við skóla og kennara, námskeið og
kennsluefni o.fl. Efndir hafa ekki verið miklar og nokkur óvissa ríkir, sérstaklega á framhaldsskólastigi og hætta á að í uppsiglingu sé útþynning á náminu. Framkvæmdastjórn ákvað að óska
ekki eftir samstarfi við ráðuneytið um framhald af námskeiðinu „Leiðtogi í heimabyggð“ eða
málþingi um skil skólastiga. Framkvæmdastjórnin ákvað að taka saman stöðumat á innleiðingu
laga og námskráa og jafnframt að gera skil ýmsum sjóðum sem tengjast lögum og námskrám, og
þróun fjárveitinga til þeirra, til að breiða út þekkingu aðildarfélaga á stöðu innleiðingarinnar og
hvernig hafi tekist til, einnig var rætt um að skrifa greinar um málin. Aðalheiður tekur saman
vinnuplagg um stöðuna sem fulltrúar geta farið með í sitt bakland.
7.

ÖNNUR MÁL
a.
Ingileif spurði hvort fulltrúi KÍ hefí sótt ráðstefnuna International Summit on the
Teaching Profession en ráðherra kvaðst í fjölmiðlum ekki hafa verið boðinn vegna slæmrar
stöðu Íslands í PISA. Það reyndist rétt vera, það er valið inn á ráðstefnuna eftir niðurstöðum
PISA. Skýrsla OECD, School for the 21st-Century Learners, kom út fyrir ráðstefnuna og
verður sett á leslista skólamálaráðs, og sérstök ástæða til að kynna sér vel 3. kaflann um
ímynd kennara.
Út eru komnar nokkrar bækur hjá Námsgagnastofnun sem eiga að efla lestraráhuga
drengja.
b.
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Anna María sagði frá því að mistök hefðu átt sér stað hjá Rannís við tilkynningu um
úthlutun úr Þróunarsjóði námsgagna og fengu allir umsækjendur jákvætt svar, með
netföngum allra umsækjenda. Mistökin voru leiðrétt klukkutíma síðar. Þetta er alvarleg mál
og ber Rannís ábyrgð á því. Ákveðið að taka Þróunarsjóð námsgagna fyrir á næsta fundi
framkvæmdastjórnar.
c.

Næsti fundur framkvæmdastjórnar er fimmtudaginn 21. maí kl. 9:30 í Kennarahúsi.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 12:10.
Steinunn Inga Óttarsdóttir ritaði fundargerð.
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