Skólamálaráð KÍ - 30. fundur 2. febrúar 2017

Fundargerð framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ
30. fundur fimmtudaginn 2. febrúar 2017, kl. 14:00-18:30
Fundurinn var tvískiptur:
1.

Fundur framkvæmdastjórnar með kennurum í skólum í Hafnarfirði, Reykjanesbæ og
Reykjavík sem kenna börnum hælisleitenda, Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar,
Linnetsstíg 3, kl. 14:00-16:00.

2.

Fundur framkvæmdastjórnar hjá Guðbjörgu Ragnarsdóttur, Kelduhvammi 5,
Hafnarfirði, kl. 16:30-18:30.

1.
Fundargerð fundar framkvæmdastjórnar með kennurum í skólum í Hafnarfirði,
Reykjanesbæ og Reykjavík sem kenna börnum hælisleitenda, Skólaskrifstofu
Hafnarfjarðar, Linnetstíg 3, kl. 14:00-16:00.
Á fundinum voru sex fulltrúar í framkvæmdastjórn og 20 kennarar í skólum í Hafnarfirði,
Reykjanesbæ og Reykjavík sem kenna börnum hælisleitenda, sjá nafnalista og yfirlit yfir
umræðupunktana í gögnum fundarmanna um spurningarnar sem ræddar voru á fundinum í
fylgiskjali með þessari fundargerð.
DAGSKRÁ
14:00 Innleiðing.
14:15 Umræður í hópum:
Hvaða stuðning þurfið þið einna helst á að halda vegna kennslu barna
1.
hælisleitenda? Hvað getur KÍ gert til að byggja upp slíkan stuðning - hvernig?
Skólamálaráð KÍ hyggst halda málþing (hálfur dagur) á næstunni um menntun og
2.
skólagöngu barna hælisleitenda. Hvaða viðfangsefni finnst ykkur mikilvægt að
verði tekin fyrir á málþinginu - hvernig?
15:15 Hópar greina frá helstu umræðupunktum - almennar umræður og samantekt.
16:00 Fundarslit.

Aðalheiður setti fundinn og greindi frá tilgangi hans og hvernig farið var að því að nálgast
skólana sem fengu fundarboðið. Aflað var upplýsinga hjá sveitarfélögunum þremur sem taka við
hælisleitendum á grunni samninga við Útlendingastofnun um það í hvaða skólum börnin væru, og
sent var fundarboð til skólastjóra skólanna. Áhersla fundarins er á hælisleitendur en ekki
kvótaflóttafólk því að fyrrnefndi hópurinn stendur ver að vígi. Að undanförnu hafi KÍ verið að
kynna sér starf og áherslur alþjóðasamtaka kennara um menntun barna hælisleitenda og einnig
hjá norrænum kennarasamtökum. KÍ hafi líka lagt áherslu á að tengja sig við ýmsa aðila sem
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koma að þessum málum eins og sveitarfélög og fleiri og nú væri komið að því að ræða við
kennara um þann stuðning sem þeir teldu sig þurfa á að halda vegna kennslu barnanna.
Fyrirhugað væri að ræða við skólastjórnendur síðar. Hér á landi væri ytri umgjörðin um móttöku
hælisleitenda og menntun þeirra ekki sterk og þannig væri það líka í mörgum öðrum löndunum.
Mikil þörf væri á því að byggja upp stoðkerfi við kennara og skóla vegna menntunar barnanna.
Umræðuefnin á fundinum væru tvíþætt, annars vegar þörf kennara fyrir stuðning vegna kennslu
barnanna og hins vegar skoðanir kennara á því hvað þyrfti að taka fyrir á málþingi um menntun
barna hælisleitenda sem KÍ ætlaði að halda á næstunni.
Umræður fóru fram í sex hópum í eina klst um neðangreindar spurningar. Hópar gerðu að því
búnu grein fyrir helstu atriðum sem komu fram í umræðum þeirra.
1.

Hvaða stuðning þurfið þið einna helst á að halda vegna kennslu barna hælisleitenda?
Hvað getur KÍ gert til að byggja upp slíkan stuðning - hvernig?

Helstu atriði sem komu fram:


Ráðgjöf til kennara um áfallastreitu, uppsetningu kennslu, stuðning við nemendur,
stöðumat.



Kennarar þyrftu að hafa meiri þekkingu á hugtökunum hælisleitandi, flóttamaður o.fl.



Handleiðsla fyrir kennara vegna þess að nemendur eru í alls konar ástandi, og þeir
fara úr landi án þess að kveðja o.fl.



Einstaklingsmiðuð nálgun nemenda. „Pakki" með stöðumati fyrir kennara,
bakgrunnsupplýsingum og verkferlum til að styðja við þá.



Ráðgjöf um foreldrasamstarf. Meiri leiðsögn fyrir foreldra um réttindi og skyldur.
Skyldur gagnvart skóla og samskiptum.



Staðlað stöðumat og námsefni sem kennarar gætu nýtt svo ekki þurfi að finna upp
hjólið á hverjum stað og leita að upplýsingum.



Hafa einn tengilið í skólanum fyrir alla nemendur, kennara, foreldra og sveitarfélög.
Tengiliður væri sérstakt starfsheiti en ekki viðbót við aðra vinnu.



Samræmdur gagnagrunnur sem allir geti gengið í til að auðvelda vinnuna, aðstoðin er
ólík sem er boðið upp á.



Vantar tæki fyrir námsmat, kennsluaðferðir o.fl.



Mismunandi staða barna eftir aldursstigum, koma upp móttökudeild fyrir eldri
nemendur því að þeir eigi erfitt með að aðlagast og eru einir, einkum í
unglingadeildum og eldri nemendur.



Hversu langt á að ganga í því að kenna íslensku? Er betra að kenna nemendum
heimilisfræði og ensku sem nýtist þeim frekar.



Liðveisla fyrir nemendur.
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2.



Það þarf námsáfanga í grunnskóla sem heitir „samfélagsleg ábyrgð“ þar sem
nemendur taka ábyrgð á þessum hópi og öðrum sem standa höllum fæti.



Allir aðilar innan skólans verða að vera ábyrgir.



Námskeið fyrir kennara, upplýsa hver staðan er og hvernig málum er háttað.



Aðgengi að sérfræðingum.



Orðalistar, t.d. skólanámskrá á ýmsum tungumálum.

Skólamálaráð KÍ hyggst halda málþing (hálfur dagur) á næstunni um menntun og
skólagöngu barna hælisleitenda. Hvaða viðfangsefni finnst ykkur mikilvægt að verði
tekin fyrir á málþinginu - hvernig?

Helstu atriði sem komu fram:


Taka almennt fyrir hvernig staðan sé í málunum, bæði varðandi fjölskyldurnar og
almennt hvað væri að gerast. Kennarar væru í lausu lofti og því mikilvægt að heyra
frá öðrum. Skoða hvað væri gert og hvernig við getum stutt börnin og hvaða stuðning
kennarar þurfi að fá. Móta þurfi stefnu og hvernig hún á að vera.



Sum þessara barna eiga ekki mál, hafa ekkert. Það þarf að kenna þeim á samfélagið.



Kennslufræði og skylda skólastiganna gagnvart börnunum. Áfallastreituröskun
barnanna o. fl. sem þarf að skoða.



Það vantar samræmingu, ferla og verkfæri. Verðum að tengja það við marga svo þetta
verði að veruleika.



Hafa í huga hvað nýtist börnunum. Hvað eru þau að ganga í gegnum, hverjar eru
aðstæður þeirra, hvaða aðstoð þarf, hverjir koma að liðveislu, hvaða sálfræðihjálp?



Kynna verkferla í Reykjavík og vísi að því sem er fyrir hendi í Hafnarfirði. Fá
sérfræðinga frá Reykjanesi, Hafnarfirði og Reykjavík sem færu yfir hvernig staðan
væri þar. Koma með dæmi um „best practices“.



Á ráðuneytið að bera einhverja ábyrgð? Hvaða? Mega kennarar og skólar velja til
hvers ætlast er af þeim? Bent var á að enginn væri kannski í stakk búinn til að svara
þessu núna.



Búa til rýnihópa sem taki saman hvað virki vel.



Bent var á rannsókn Helgu Guðmundsdóttir hjá Rauða krossinum þar sem rætt var við
börnin og foreldra, þar komi fram að börnin hafi ekki rödd. Þau skynji og viti að þau
eru í hælisleitendameðferð en enginn tali við þau. Hvernig getum við ljáð þeim rödd?



Verðum að skapa verkferla sem margir koma að. Hver er réttur barnanna til
menntunar sem við erum ekki að uppfylla í dag?
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Börnin væru á mismnandi aldri og ólíkt hvernig tekið væri á móti þeim. Mikilvægt að
koma inn á hvert stig því ekki væri hægt að setja þau undir sama hatt. Væri betra að
hafa hópavinnu á málþinginu með fólki af sama stigi?

Aðalheiður þakkaði fyrir gagnlegan fund og samræður, það væri ómetanlegt fyrir KÍ að fá að vera
í samstarfi og samvinnu við hópinn og að útvíkka þyrfti næstu skref. Fram komu óskir frá
fundarmönnum um að hafa svona fund annað slagið. Aðalheiður sagði að stefnt væri að hafa
málþingið í mars fyrir páska, og óskuðu fundarmenn eftir því að það verði haldið fyrir hádegi.
Ekki var fleira rætt og fundi var slitið kl. 16:00.
Guðbjörg Ragnarsdóttir ritaði fundargerð.

2.
Fundargerð fundar framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ, Kelduhvammi 5,
Hafnarfirði, fimmtudag 2. febrúar 2017, kl. 16:30-18:30.
Mætt: Aðalheiður Steingrímsdóttir (KÍ), Anna María Gunnarsdóttir (FF), Daníel Arason (FT),
Fjóla Þorvaldsdóttir (FL), Guðbjörg Ragnarsdóttir (FG), Sigurður Sigurjónsson (FSL).
Alma Oddgeirsdóttir (FS) og Ingileif Ástvaldsdóttir (SÍ) boðuðu forföll.
DAGSKRÁ
1.
Fundargerð 29. fundar framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ 6. janúar 2017.
2.
Samræðufundurinn með kennurunum.
3.
Málþing Skólamálaráðs KÍ um menntun og skólagöngu barna hælisleitenda, skipulag og
dagskrá.
4.
Nýting á efni úr starfi norrænna kennarasamtaka um menntun og skólagöngu barna
hælisleitenda.
5.
Bréf Sambands Íslenskra sveitarfélaga til KÍ 16. janúar 2017 um menntun barna
hælisleitenda.
6.
Ársfundur KÍ 2017 (29. mars): yfirskrift/þema og skólamálahluti.
7.
Önnur mál.

Aðalheiður setti fundinn og gengið var til dagskrár.

1.

FUNDARGERÐ 29. FUNDAR FRAMKVÆMDASTJÓRNAR
SKÓLAMÁLARÁÐS KÍ 6. JANÚAR 2017

Fundargerðin var samþykkt án athugasemda.
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Aðalheiður upplýsti um stöðu nokkurra liða í fundargerðinni og umræður fóru fram um þá.

Samstarfsráð um starfsþróun
Stýrihópur væri að ganga frá starfsáætlun og verið væri að undirbúa að koma á fjórum
starfshópnum eins og rætt var um á síðasta fundi samstarfsráðsins: a) samræður og
kynningarstarf, b) greina þarfir, c) stoðkerfið og d) nýliðun og brotthvarf. Verið væri að
útbúa starfslýsingu fyrir starfshópana, og hvað það feli í sér „að taka verkefni í fóstur“.
Hugsunin væri að starfshóparnir skoði þau verkefni sem undir þá falla og forgangsraði þeim
og komi verkefnum af stað og síðan þurfi að draga þræðina saman og koma með tillögur
o.s.frv. Í starfslýsingum starfshópanna eru lýsingar á þessum ferlum. Gert væri ráð fyrir að
fjórir væru í starfshóp a) og d), einn frá hverjum aðila, og sex fulltrúar í hinum tveimur
hópunum, b) og c), KÍ hafi þrjá fulltrúa, og hinir einn hver. Aðalheiður mun gera tillögu
um hvernig KÍ fólk í samstarfsráðinu raði sér í starfshópana. Aðalheiður sagði ekkert bóla á
viðtali stýrhópsins við ráðherrann. KÍ væri búið að óska eftir fundi með ráðherra og þar
verði málefni samstarfsráðsins ítrekuð. Samband íslenskra sveitarfélaga væri búið að funda
með ráðherra og þar voru þessi mál ítrekuð. Ef viðbrögð ráðherra verða í samræmi við svar
menntamálaráðuneytis frá 11. janúar sl. við erindi KÍ um fjármuni og starfsmann fyrir ráðið
sem sent var í desember sl. þarf samstarfsráðið að búa til plan B um starfið.

Norræn menntamálavika
Um er að ræða greinaskrif fulltrúa í framkvæmdastjórn um velferð barna og ungmenna í
íslensku skólakerfi, út frá skólagerðum, samanborið við Norðurlöndin, og stefnt er að því
að greinar birtist í byrjun mars nk. Anna María ætlar að skrifa grein og Sigurður og Fjóla
hafa rætt saman og leitað til Þrastar Brynjarssonar í Kennarahúsinu um aðstoð við að vinna
upp efni til að nota. Daníel ætlar að skrifa grein um tónlistarskólann og Guðbjörg og
Ingileif ætla að ræða saman um greinaskrif. . Aðalheiður bauð fram aðstoð sína við
greinaskrifin.

Útgáfa bæklinga um skóla- og menntamál
Framkvæmdastjórn mun ekki gefa út bæklinga, heldur að senda glærur/efni með
umhugsunarefnum um skóla- og menntamál út í skólana. Hægt væri að vinna efni úr
umræðuheftinu um menntamálin um velferðarmál nemenda, menntun án aðgreiningar,
hælisleitendabörn o.fl. Ákveðið var að skoða hvernig þetta gæti litið út og skiptast á
skoðunum í tölvupóstum og fara af stað með þetta seinni partinn í mars.

Menntamálastofnun
Framkvæmdastjórn þarf að setja niður tíma til að halda áfram samræðum við
Menntamálastofnun og að nota til þessa reglulega fundi á vettvangi framkvæmdastjórnar
nema að Menntamálastofnun bjóði upp á sérstaka fundi með framkvæmdastjórn. Það eru
mörg mál sem þarf að ræða, starfsemi fagráðanna og fleira.

Skólamálaþing KÍ á Alþjóðadegi kennara 5. október 2017
Erindi stjórnendafélaga KÍ og Skólameistarafélags Íslands um samstarf við KÍ um ráðstefnu
um skóla- og menntamál á alþjóðdegi kennara 2017 var tekið fyrir á síðasta stjórnarfundi
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KÍ. Samþykkt var að KÍ taki þátt í þessu með fyrirvara um fjárframlag. Í undirbúningshópnum eru Aðalheiður og Svanhildur frá KÍ og frá SMÍ eru Jón B. Stefánsson og Steinn
Jóhannsson. Ráðstefnan verður haldin í Silfurbergi í Hörpu og stefnt að því að ZW haldi
fyrirlestur fimmta október og vinnustofur sjötta október. Gert er ráð fyrir þátttökugjaldi til
að þetta standi undir sér, og ætlar t.d. Fjölbraut í Ármúla að greiða þátttökugjaldið fyrir
kennara í skólanum sem vilja fara. Auglýsa þarf ráðstefnuna vel. Aðalheiður sagði að KÍ
legði áherslu á að ráðstefnan væri undir hatti Alþjóðadags kennara og skólamálaþings KÍ og
að KÍ verði með ávarp. Menntamálaráðuneytið ætli að leggja einhverja fjármuni í
ráðstefnuna og gera megi þá ráð fyrir að ráðherra eða ráðuneytið vilji vera með ávarp. Hafa
þarf samt í huga að þetta er ráðstefna skólasamfélagsins en ekki menntamálaráðuneytisins.

2.

SAMRÆÐUFUNDURINN MEÐ KENNURUM

Fundurinn var gagnlegur, gott var að fá yfirsýn yfir þarfir kennara og heyra upplifun þeirra af því
að vera einir í því að finna upp hjólið á hverjum stað. KÍ þarf að standa með kennurum og vekja
athygli á mikilvægu starfi þeirra.

3.

MÁLÞING SKÓLAMÁLARÁÐS KÍ UM MENNTUN OG SKÓLAGÖNGU
BARNA HÆLISLEITENDA, SKIPULAG OG DAGSKRÁ

Málþingið er fræðslufundur skólamálaráðsins á vorönn 2017 og er stefnt að því að það sæki um
70 til 100 þátttakendur. Meginfókusinn á málþingnu er vitundarvakning, að vanda þurfi til verka
við móttöku flóttamanna/hælisleitenda, hafa skilning á aðstæðum þeirra og þörfum, að skólinn er
mikilvægur og fyrsti hlekkurinn í því að gera þeim kleift að takast á við aðstæðurnar og að styðja
þurfi við kennara og skóla í því starfi. Koma þurfi umræðu um þetta af stað og í kastljósið.
Hverjir bera ábyrgðina? Á hverju? Hver á að gera hvað? Hvernig?
Umræður fóru fram um dagskrá málþingsins og fyrirlesara. Bent var á Susan Rajik Hama
doktorsnema við Menntavísindavið HÍ, Önnu Láru Steindal verkefnastjóra hjá Rauða krossinum,
Helgu Guðmundsdóttir verkefnastjóra hjá Rauða krossinum, en hún gerði rannsókn á málefnum
hælisleitenda, og Rannveigu Klöru Matthíasdóttur kennara við Flensborg.
Ákveðið var að hafa málþingið kl. 9:00-12:00, fimmtudaginn 2. mars á Grand hóteli, Hvammi, og
að skólamálaráðið leiti til skólastjórnenda með þá einlægu ósk um að veita kennurum svigrúm í
vinnutíma til að sækja málþingið. Rætt var um að bjóða Sambandinu, Rauða krossinum,
menntamála-, innanríkis- og velferðaráðuneytinu, Útlendingastofnun, Umboðsmanni barna,
Faghópi leikskólasérkennara, Félagi íslenskra sérkennara og Ísbrú. Tilgangur málþingsins er
vitundavakning um menntun barna hælisleitenda og um nauðsyn stuðnings við kennara vegna
kennslu barnanna. Eitt innlegg verði frá KÍ um lærdóminn af ráðstefnu EI um hvernig ytri
umgjörðin þurfi að vera fyrir kennarana vegna kennslu barnanna. Í tengslum við það væri hægt að
sýna þetta norræna efni og láta það liggja frammi í því skyni að fá ábendingar kennara um
hvernig stuðningsefni þeim finnst að KÍ þurfi að taka saman.
Ákveðið var að leita til þriggja kennara sem voru á samræðufundinum í dag, einn af hverju
skólastigi, um að koma inn í undirbúning málþingsins, Karólínu S. Sigurðardóttur

6

Skólamálaráð KÍ - 30. fundur 2. febrúar 2017

leikskólakennara í Leikskólanum Akri Reykjanesbæ, Kristrúnu Sigurjónsdóttur deildarstjóra í
Lækjarskóla í Hafnarfirði og Rannveigu Klöru Matthíasdóttur kennara í Flensborg í Hafnarfirði,
og að funda með þeim í næstu viku. Einnig var rætt um að finna ungan flóttamann/hælisleitenda
til að segja frá reynslu sinni á málþinginu. Auglýsa þarf málþingið fljótlega. Rætt var um
yfirskrift á málþinginu og komu fram ýmsar hugmyndir, svo sem um menntun fyrir alla, menntun
barna hælisleitenda, menntun og skólaganga hælisleitandi barna, ekki benda á mig. Ákveðið var
að hugsa betur um yfirskriftina.

4.

NÝTING Á EFNI ÚR STARFI NORRÆNNA KENNARASAMTAKA UM
MENNTUN OG SKÓLAGÖNGU BARNA HÆLISLEITENDA

Ákveðið var að fulltrúar í framkvæmdastjórn skoði norræna efnið og segi til um hvernig væri
hægt að nýta það og til hvers? Hver á að búa til efnið? Hvar á ábyrgðin að vera?

5.

BRÉF SAMBANDS ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA TIL KÍ 16. JANÚAR
2017 UM MENNTUN BARNA HÆLISLEITENDA

Bréfið er sent þeim aðilum sem áttu fulltrúa í starfshópnum sem Sambandið hafði frumkvæði að
kalla saman til að útfæra ákvæðin í drögum að reglugerð um útlendinga um menntun barna
flóttamanna/hælisleitenda og til að útbúa ramma um menntun þeirra. Í bréfinu er gerð grein fyrir
starfi hópsins og hvatt til að þessu samstarfi verði haldið áfram til að móta stefnu um menntun
barnanna og stuðning við kennara og skóla. Aðalheiður lagði bréfið fram í stjórn KÍ og var
samþykkt að svara bréfinu með því að hvetja til áframhaldandi samstarfs og að KÍ lýsi sig
reiðubúið til þátttöku í því og var framkvæmdastjórn falið að svara bréfinu fyrir hönd KÍ.
Aðalheiður mun taka saman svar við bréfinu og senda til framkvæmdastjórnar.
Aðalheiður gerði einnig grein fyrir að drög að reglugerð um útlendinga væri komin í
umsagnarferli á heimasíðu innanríkisráðuneytsins og að KÍ þurfti að taka saman umsögn um
menntunarákvæði reglugerðardraganna með áherslu á að menntun væri tryggð til 18 ára aldurs.
Aðalheiður mun taka saman umsögn og senda til framkvæmdastjórnar en frestur til að skila
umsögn er til 19. febrúar nk.

6.

ÁRSFUNDUR KÍ 2017 (29. MARS): YFIRSKRIFT/ÞEMA OG
SKÓLAMÁLAHLUTI

Ársfundur KÍ 2017 verður miðvikudaginn 29. mars en ekki föstudaginn 7. apríl eins áður hafði
verið ákveðið. Framkvæmdastjórn er beðin að koma með tillögu um yfirskrift/þema fundarins og
viðfangsefni fyrir skólamálahluta fundarins. Yfirskrift/þema ársfundar 2015 var „Ímynd og
orðræða kennara“, með erindi Gunnars Steins Pálssonar um þetta efni og hópastarfi um aðgerðir
og starf til að efla ímynd og orðræðu stéttarinnar. Þetta leiddi til þess að farið var í samfélagsmiðlanotkunina til að efla umræðu um kennarastarfið og skólamál, og á ársfundinum 2016 var
yfirskriftin/þemað „Tökum málin í eigin hendur“, og gerð grein fyrir starfinu að samfélagsmiðlanotkuninni og starfað í vinnuhópum um áframhaldandi vinnu að því að auka umræðu um
kennarastarfið og skólamálin.
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Stóru málin í kennarasamtökunum eru tvíþætt, nýliðun og staða stéttarinnar, og menntun og
velferð nemenda - Skóli fyrir alla. Bent var á tvíþætt efni sem tengdust þessum stóru málum,
annars vegar niðurstöður á úttektinni hér á landi á menntun án aðgreiningar sem verði gerðar
opinberar 2. mars nk. og verkefni samstarfsráðs um starfsþróun við að útfæra niðurstöður fagráðs
um starfsþróun kennarastéttarinnar og skólaþróun.
Umræða fór fram um yfirskrift/þema ársfundarins og viðfangsefni skólamálahlutans, og komu
þessar hugmyndir fram: Fagleg forysta kennara og skólaþróun. Skóli fyrir alla og velferð
nemenda, þáttur kennara í því. Af hverju er flótti úr stéttinni? Umræður um ástæðurnar. Bent var
á verkefnið „Framtíðarstarfið“ á leikskólastiginu. Alls staðar væri verið að tala um stuðning við
kennara, og í niðurstöðum fagráðs um starfsþróun eru tillögur um stuðning við kennara, stoðkerfi
við starfsþróun stéttarinnar og skólaþróun sem samstarfsráðinu er ætlað að útfæra.
Niðurstaða umræðna var að leggja til að yfirskrift/þema ársfundar 2017 væri „Fagleg forysta
kennara og menntun og velferð barna og ungmenna“. Hverjir eru veikleikarnir í starfsumhverfi
kennara og menntun og velferð barna og ungmenna? Hvað þurfum við að gera til að snúa þessu
við? Hvaða tól og tæki þurfum við? Efniviðurinn í umfjöllun um þetta væri niðurstöður
úttektarinnar á menntun án aðgreiningar og verkefni samstarfsráðs um starfsþróun við að útfæra
tillögur fagráðsins. Skólamálahluti ársfundarins er eftir hádegi, og auk hefðbundinna fundarstarfa
verða m.a. lífeyrissjóðsmálin á dagskrá, SALEK o.fl.

7.

ÖNNUR MÁL
Fundur KÍ með menntamálaráðherra

Aðalheiður sagði að þau ÞÁH muni eiga fund með menntamálaráðherra 8. febrúar nk.
Verið er að taka saman málalista fyrir fundinn sem byggir á stefnumálum KÍ samkvæmt
skólastefnunni. Ætlunin er að ræða m.a. um málefni samstarfsráðs um starfsþróun,
niðurfellingu stykja til fagfélaga, fátæklega sjóði fyrir skólastarfið (Sprotasjóður,
Þróunarsjóður námsgagna og Námsgagnasjóður grunnskóla), kennaramenntun og þar undir
útgáfu á endurskoðaðri reglugerð um inntak kennaramenntunar sem var í umsagnarferli á
árinu 2015 sem ekkert bóli á, og að skilgreina þurfi vettvangsnám í lögum um kennaramenntun og auka vægi þess og tryggja nemum einhvern lágmarksrétt til vettvangsnáms.
Það gangi ekki lengur að vettvangsnámið sé ekki skilgreint í lögunum. Við gætum staðið
frammi fyrir því að sagt væri að ekki væri skylda að fara í vettvangsnám eða að bjóða
vettvangsnám. Það var heillaspor að lengja kennaranámið en hvað varðar vettvangsnámið
erum við eftirbátar í samanburði við aðrar þjóðir. Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar eru ýmis
stór mál eins og einkavæðing námsgagna, efling skólastiga og kennaramenntunar.
Menntamálaatriðin í stefnuyfirlýsingunni eru ekki sett sérstaklega á málalistann en sum
hver eru bæði hluti af öðrum málum á listanum og önnur munu munu koma upp í
umræðunum á fundinum. Bent var á að gera þurfti ráðherra grein fyrir stefnumálum KÍ.
Framkvæmdastjórn var sammála um að hvítbókin ætti ekki erindi á málalistann og báðu
fulltrúar um að fá málalistann sendan til upplýsingar.
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Greinargerð KÍ um umbætur í skóla- og menntamálum

Aðalheiður rifjaði upp þá ákvörðun framkvæmdastjórnar að taka saman greinargerð um
umbætur í skóla- og menntamálum í ljósi niðurstaðna PISA og að senda ráðherra og að
stjórn KÍ hefði samþykkt á síðasta fundi að framkvæmdastjórn tæki saman slíka
greinargerð. Aðalheiður mun taka saman grunn að greinargerðinni og senda
framkvæmdastjórn.
Úttekt á menntun án aðgreiningar á Íslandi

Aðalheiður greindi frá að niðurstöður Evrópumiðstöðvarinnar á úttekt á menntun án
aðgreiningar verði gerðar opinberar 2. mars nk. Ráðherra þurfi að vera búinn að taka
ákvörðun fyrir þann tíma um hvort hann ætli að fylgja niðurstöðunum eftir og hvernig.
Fjóla sagði að leikskólinn væri að íhuga að hafa fund hjá sér um niðurstöðurnar. Það væri
mikilvægt að koma skýrslunni út í umræðuna þegar hún verður gerð opinber og að vinna
með hana.
Atlantic Rim Collaboratory

Aðalheiður rifjaði upp ráðstefnu nokkurra landa og fylkja í Kanada og Bandaríkjunum sem
haldin var hér á landi í september 2016 sem Andy Hargraves hafði frumkvæði að, og þar
voru einnig Pasi Sahlberg og Kenneth Robertsson og fleiri þekktir fræðimenn. Viðfangsefni
ráðstefnunnar var menntun og velferð nemenda, skóli fyrir alla. Þáverandi
menntamálaráðherra hýsti ráðstefnuna og var KÍ boðin þátttaka. Á ráðstefnunni var
sammælst um að stofna formlegan samstarfsvettvang um þessi viðfangsefni og hefur verið
ákveðið að þar verði haldnar árlegar ráðstefnur í þessum tilgangi. Heimasíða þessa
vettvangs er http://www.atlanticrimcollaboratory.org/ Þar eru upplýsingar um ráðstefnuna
sl. haust og nýleg skýrsla um hana. Á ráðstefnunni sl. haust lögðu Írar til að þeir, Ísland,
Skotland og Ontaríofylki í Kanada myndu hittast sérstaklega til að ræða um velferð
nemenda og er það mál komið á það stig að haldinn verður fundur þessara landa og Ontaríó
fylkis í Dublin 15. – 17. febrúar nk. Þeir sem fara héðan á fundinn eru Ásgerður
Kjartansdóttir frá ráðneytinu, Arnór Guðmundsson og Gylfi Jón Gylfason frá
Menntamálastofnun, Svandís Ingimundardóttir Sambandinu og Aðalheiður fyrir hönd KÍ.
Aðalheiður lagði fram dagskrá fundarins og lýsingu á henni, og sagði að hún liti svo á að
tilgangurinn með þátttöku KÍ í fundinum væri að afla gagnlegs efnis til að nota í
skólamálastarfi KÍ og að ræða við fulltrúa kennarasamtaka sem verða á fundinum um
aðferðir hjá þeim við að efla velferð nemenda.
List- og verkgreinar

Aðalheiður rifjaði upp að í desember sl. var haldinn fundur á samstarfsvettvangi
framkvæmdastjórnar og list- og verkgreinakennara með fulltrúum Menntavísindasviðs HÍ
og LHÍ um kennaramenntun í list- og verkgreinum. Sá fundur hafi verið að mörgu leyti
gagnlegur og eftir væri að senda út punkta úr umræðunum á honum og að háskólarnir hefðu
rætt um að koma með viðbrögð við þeim. Aðalheiður sagðist hafa þær upplýsingar frá
ráðuneytinu um að úttektin á umfangi list- og verkgreina í grunnskólum lægi fyrir en ekki
væri hægt að birta hana fyrr en búið væri að kynna hana fyrir nýjum ráðherra, og að myndin
í úttektinni af umfangi greinanna í skólunum líti ekki vel út. Það bíður framkvæmdastjórnar
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að setjast yfir niðurstöður úttektarinnar þegar þær verða opinberar og æskilegt væri að fá
fund með ráðuneytinu um þær. Einnig hafi framkvæmdastjórn verið búin að ákveða að eiga
fund með stjórnendum þeirra skóla þar sem list- og verkgreinar standa vel. Ákveðið var að
framkvæmdastjórn haldi sínu striki með þessar áætlanir og að það væri líka mikilvægt að
unnið væri að list- og verkgreinum á hverju skólastigi/skólagerð í skólamálaráðinu.
Hæfniþrep í námskrá framhaldsskóla

Anna María greindi frá að menntamálaráðuneytið hefði sett breytingar á texta í
aðalnámskrá framhaldsskóla um námsbrautir á 4. hæfniþrepi, önnur lokapróf og
starfsbrautir fyrir fatlaða í opið samráðsferli í janúar sl. Anna María sagði að FF hefði farið
yfir breytingarnar og ekki séð ástæðu til þess að veita umsögn um þær.
Fundaröð um PISA

Fjóla benti á fundaröð um niðurstöður PISA sem fari af stað á næstunni í samstarfi
Menntavísindasviðs HÍ og Menntamálastofnunar, fundirnir verða í Bratta á
Menntavísindasviði og teknir upp.

Næsti fundur framkvæmdastjórnar er föstudaginn 10. mars, kl. 13:30.

Ekki var fleira rætt og fundi var slitið kl. 18:30.
Guðbjörg Ragnarsdóttir ritaði fundargerð.

10

Skólamálaráð KÍ - 30. fundur 2. febrúar 2017

FYLGISKJAL MEÐ FUNDARGERÐ
Yfirlit yfir þátttakendur í fundinum
Þuríður Rúrí Valgeirsdóttir, Leikskólinn Hörðuvellir Hafnarfirði
Ragnheiður Valgerður Sigtryggsdóttir, Háteigsskóli Reykjavík
Arndís Steindórsdóttir, Háteigsskóli Reykjavík
Hildur Inga Þorsteinsdóttir, Fellaskóli Reykjavík
Bryndís Snorradóttir, Fellaskóli Reykjavík
Sandra Borg Gunnarsdóttir, Flensborg Hafnarfirði
Rannveig Klara Matthíasdóttir, Flensborg Hafnarfirð
Sigurbjört Kristjánsdóttir, Leikskólinn Holt Reykjanesbæ
Helga Gunnarsdóttir, Hvaleyrarskóli Hafnarfirði
Margrét Ýr Ingimarsdóttir, Hvaleyrarskóli Hafnarfirði
Hjálmfríður Sveinsdóttir, Öldutúnsskóli Hafnarfirði
Erna Friðriksdóttir, Öldutúnsskóli Hafnarfirði
Steinunn Snorradóttir, Heiðarskóli Reykjanesbær
Eva Lilja Ólafsdóttir, Heiðarskóli Reykjanesbær
Karólína S. Sigurðardóttir, Leikskólinn Akur Reykjanesbær
Kriselle Lou Suson Cagatin, Leikskólinn Akur Reykjanesbær
Kristrún Sigurjónsdóttir, Lækjarskóli Hafnarfirði
Þórdís Helga Sveinsdóttir, Lækjarskóli Hafnarfirði
Halldóra Sigtryggsdóttir, Leikskólinn Drafnasteinn Reykjavík
Hrefna Tómasar Tómasdóttir, Akurskóla Reykjanesbæ
Aðalheiður Steingrímsdóttir, KÍ
Anna María Gunnarsdóttir, FF
Daníel Arason, FT
Fjóla Þorvaldsdóttir, FL
Guðbjörg Ragnarsdóttir, FG
Sigurður Sigurjónsson, FSL
Yfirlit yfir umræðupunktana í gögnum fundarmanna um spurningarnar sem ræddar voru
á fundinum.
HÓPUR EITT
1.

Stuðningur


Upplýsingaflæði, bakgrunnsupplýsingar.



Gátlisti til að nota í samtali, matur, trú.



Samstarfsfundur, félagsþjónustan.



Skóladót: skólinn, Rauði krossinn, félagsþjónustan.



Námsefni, tól og tæki.
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2.



Upplýsingastreymi milli allra aðila bæjarfélagsins, íslenskunámskeið fyrir foreldra,
uppeldi, hegðun, reglur, skráðar, óskráðar.



KÍ: vekja athygli bæjarfélaga, námsefni.



Stuðningur við nemendur, sérkennsla, íslenskukennsla, sum fá úthlutað önnur ekki.



Fjölskyldan í heild, stoðkerfi, félagsþjónustan, stuðningsfjölskyldur.



Námskeið fyrir kennara á vegum félagsins, tól og tæki, hvernig er staðan, praktískar
upplýsingar.



Stefnumótun hjá öllum aðilum.

Málþing

Móttaka, upplýsingar, foreldrar, kennarar, börn.


Stuðningur við foreldra, börn.



Hvað er að gerast í þessu, móta stefnu.



Hvernig á að vinna með þessi börn, sér/saman.



Sum börn eiga ekkert mál.

HÓPUR TVÖ
1.

2.

Stuðningur


Alhliða: ráðgjöf fyrir kennara varðandi málefni hælisleitenda, s.s. málsmeðferð,
áfallastreitu o.fl.



Verkferlar fyrir skólana, s.s. varðandi stöðumat, námskrá, stuðning o.fl.



Ráðgjöf varðandi foreldrasamstarf.



Handleiðsla fyrir kennara.

Málþing

Skilgreining hópsins, hvaða aðstæðum eru þessi börn í á meðan hælismeðferð
stendur.


Réttindi barna til menntunar, t.d. Barnasáttmálinn, Umboðsmaður barna.



Hvaða úrræði nýtast börnum í hælismeðferð best?



Stefnumótun ríkis/sveitarfélaga.



Verkferlar sveitarfélaga.

HÓPUR ÞRJÚ
1.

Stuðningur


Það þarf stuðning innan skólans sem er þá t.d. í formi tengiliðs-kennara, starfsmanna,
foreldra o.fl. - hluti af stöðugildi.



Félagslegt tengslanet þarf fyrir þessi börn, eftir skóla fara þau heim og hafa ekkert.
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Þessi börn þurfa regluleg viðtöl við t.d. sálfræðing eða annan fagaðila –
áfallastreituröskun.



Vantar meiri túlkaþjónustu vegna samskipta við foreldra.



Þarf að skoða í námskrá, hvað bjóðum við upp á.



Aukastarfsmenn þegar hlutfall hælisleitenda fer yfir ákveðinn fjölda.



Foreldrar þurfa meiri leiðsögn - jafnvel innan skólans.



Fræðsla fyrir foreldra um réttindi og skyldur.

KÍ getur:

Rýnihópar fyrrverandi hælisleitenda sem farnast vel.

2.



Farið fram á faglegan/leiðbeiningu fyrir kennara.



Ráðgjöf fyrir kennara og starfsfólk skóla t.d. vegna menningarlegra árekstra.



Ef kemur upp krísa hjá barni þá þarf kennari að geta gengið að vissri aðstoð strax.

Málþing

Hvernig er hægt að auka fræðslu til starfsmanna á öllum skólastigum.


Þarf að leggja meira í tungumálakennslu bæði fyrir foreldra og börn.



Þarf öflugri túlkaþjónustu.



Þarf að skilgreina skyldur skólans gagnvart hælisleitendum og fjölskyldum þeirra og
hvernig ætlar hann að uppfylla þær.

HÓPUR FJÖGUR
1.
Stuðningur

Ráðgjöf fyrir kennara og handleiðslu.

2.



Fræðslu fyrir nemendur og kennara.



Staðlað stöðumat fyrir nemendur og námsefni við hæfi.



Upplýsingar.



Stuðning.

Málþing

Aðlögun nemenda, staðlað ferli sem aðstoðar kennara við móttöku.


Fræðsla um áfallastreituröskun.



Ferlið.

HÓPUR FIMM
1.
Stuðningur

Ráðgjöf vegna áfallastreituröskunar, hvernig kennsla er sett upp, hvernig er að vera
hælisleitandi
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2.



Handleiðsla fyrir kennara.



Börnin þurfa oft einstaklingsmiðaða nálgun - geta gengið að námskrá, verkferlum,
stöðumati, námsefni.



Ráðgjöf vegna foreldrasamstarfs.



Einn tengiliður barns við allt.



Túlkaþjónusta.



Réttindi og skyldur foreldra.



Upplýsa foreldra um skólasamfélagið.



Móttökuáætlun.

Ytri umgjörð (málþing)

Fræðslu um áfallastreituröskun.


Fræðslu um stöðuna og hvernig kennslu er háttað í nágrannalöndunum.



Hvaðan koma hælisleitendur.



Hvað er mikilvægt að hafa í huga varðandi móttöku á öllum skólastigum.



Hvað nýtist þessum hópi barna. Hvað á að kenna þeim?



Hverjar eru aðstæður barnanna á Íslandi.



Í hvaða sérfræðiþjónustu getum við leitað.



Hver er staðan í sveitarfélögunum.

HÓPUR SEX
1.
Stoðkerfi skólanna hvað varðar menntun þessara barna. Hvernig er hægt að búa til
stoðkerfi?
2.

Málþing um menntun brna hælisleitenda, tala opinberlega um málefnin.

Mjög viðkvæmt - stuðning fyrir starfsmenn, sérstaklega þegar foreldrar fá synjun og verða send
úr landi/handleiðsla.

Starfsmannafræðsla og foreldrafræðsla.


Móttökuskóli - sérfræðingar.



Stuðning/skýrar reglur um móttöku.



Faglegt starf = a) skóli sem tengsl fjölskyldunnar við íslenskt samfélag, b) skóli sem
stuðningsnet fjölskyldunnar í daglegu lífi, tölvur, matarboð, c) facebook vinir.

Kennarar

Hvernig á að kenna nýkomnum nemendum sem eru hælisleitendur?


Þeim leiðist í tímum.



Íslenska sem annað mál.
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Nemendur - alls konar sem „má ekki“

Tala um kirkjur.


Tala um svínakjöt.



Má ekki fara út eftir skóla.



Erasmus+ kynningarnámskeið í Grikklandi og Ítalíu fyrir kennara til að fræðast um
menntun hælisleitenda.



Upplýsingar um hælisleitendur - stundum erfitt að trúa þeim og misvísandi.



Kennsla í íslensku sem annað mál, Orðasjóður, Margvís.



Virkja hina foreldrana - stækka tengslanet hælisleitenda.



Vantar efni fyrir unglinga.



Hver hefur ábyrgð?
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