Skólamálaráð KÍ - 31. fundur 10. nars 2018

Fundargerð framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ
31. fundur föstudaginn 10. mars 2017, kl. 13:00 - 15:10
Mætt: Aðalheiður Steingrímsdóttir (KÍ), Anna María Gunnarsdóttir (FF), Fjóla Þorvaldsdóttir
(FL), Guðbjörg Ragnarsdóttir (FG), Ingileif Ástvaldsdóttir (SÍ) og Sigurður Sigurjónsson (FSL).
Alma Oddgeirsdóttir (FS) og Daníel Arason (FT) boðuðu forföll.
DAGSKRÁ
Fundargerð 30. fundar framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ 2. febrúar 2017.
1.
Málþing KÍ um menntun barna í leit að alþjóðlegri vernd.
2.
Samstarfsráð um starfsþróun.
3.
Úttekt á menntun án aðgreiningar.
4.
Norræn menntamálavika.
5.
Ársfundur KÍ 2017.
6.
Farið hringinn - Skólamálanefndir.
7.
Önnur mál.
8.

Aðalheiður setti fundinn og gengið var til dagskrár.

1.

FUNDARGERÐ 30. FUNDAR FRAMKVÆMDASTJÓRNAR
SKÓLAMÁLARÁÐS KÍ 2. FEBRÚAR 2017

Fundargerðin var samþykkt.
Aðalheiður ræddi um nokkra liði í fundargerðinni, fund KÍ með nýjum menntamálaráðherra sem
var haldinn 8. febrúar sl., vinnu að greinargerð KÍ um umbætur i skóla- og menntamálum og listog verkgreinar en glæný úttekt ráðuneytisins á umfangi list- og verkgreina í grunnskólum sýni að
réttur nemenda til lögbundinnar kennslu í list- og verkgreinum væri ekki virtur sem skyldi.

2.

MÁLÞING KÍ UM MENNTUN BARNA Í LEIT AÐ ALÞJÓÐLEGRI VERND

Rætt var um hvernig tókst til með málþingið, hvað standi upp úr og framhaldið á starfi KÍ að
menntun barnanna. Á málþinginu voru úr framkvæmdastjórn skólamálaráðs Aðalheiður, Alma,
Fjóla og Guðbjörg. Málþingið tókst vel og almenn ánægja með það og kallað var eftir stefnu í
málaflokknum og samræmdu stoðkerfi með stuðningi við kennara, skóla, foreldra og börn svo að
hver og einn kennari og skóli starfi ekki í sínu horni við að finna upp hjólið, og að upplýsingum
sé miðlað um stöðu mála og ferli. Á málþinginu kom fram hjá fulltrúa innanríkisráðuneytis að
framundan væri að kalla þá aðila saman sem voru í fyrri starfshóp til að halda áfram starfinu á
grundvelli greinargerðar hópsins um starf sitt.
Eftirfarandi var rætt um framhaldið á starfi KÍ að menntun barnanna.
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Koma þarf efni málþingsins fyrir á heimasíðu og senda upplýsingar um slóðina á
efnið til þátttakenda.



KÍ hafði frumkvæði að því að setja menntun barnanna á dagskrá og að koma af stað
samræðu margra aðila um málin en nú þurfa ráðuneytin að taka við keflinu. KÍ þarf
að ýta á eftir að það gerist og að aðstoða við að sett verði stefna í málaflokknum og
byggður upp samræmdur stuðningur við kennara, skóla, foreldra og börn.
KÍ þarf að svara kalli kennara um upplýsingamiðlun og að halda fund með þeim í
haust. Í tengslum við þetta þarf að ræða við Kristrúnu Sigurjónsdóttur um aðferðir við
að koma á tengslaneti og upplýsingamiðlun sem kennarar kölluðu eftir á málþinginu.



3.

Hlutverk KÍ er að pressa á stjórnvöld að koma starfshópnum í gang, að aðstoða við að
sett verði stefna í málaflokknum og byggður upp samræmdur stuðningur við kennara,
skóla, foreldra og börn, að styðja við kennara með því að miðla upplýsingum til
þeirra og skóla um hvað verið að gera og stöðu mála, og hvar hægt er að nálgast gögn
og upplýsingar til að nýta í kennslu barnanna og skólastarfinu.

SAMSTARFSRÁÐ UM STARFSÞRÓUN

Umræður fóru fram um stöðu starfsins í samstarfsráðinu. Stýrihópurinn er búinn að ganga frá
starfsáætlun og setja niður fjórar starfsnefndir á einstökum málasviðum með skilgreiningum á
hlutverki þeirra og á því að taka verkefni í fóstur. Búið er að senda þessi gögn til fulltrúa í
samstarfsráðinu, og eru flestar nefndir byrjaðar að funda.
Fulltrúar í framkvæmdastjórn sem eru jafnframt fulltrúar KÍ í samstarfsráði og einstökum
nefndum gerðu því næst grein fyrir stöðunni í nefndunum.

Sigurður Sigurjónsson, kynningarnefnd um samræður og kynningarstarf
Sigurður sagði að nefndin væri búin að hittast tvisvar og er formaður Þórður Kristjánsson.
Nefndin væri að átta sig á hlutverkinu og þeim gögnum sem væri hægt að nýta og einnig
gögnum sem þyrfti að taka saman. Nefndin hefði farið yfir punktana úr hópastarfinu á fundi
samstarfsráðsins og einnig samantektina um niðurstöður fagráðsins. Formaður nefndarinnar
hefði lagði fram bréf Sambandsins til ráðherra þar sem fjármunir til að ráða starfsmann fyrir
samstarfsráðið væru ítrekaðir. Rætt hefði verið um vef fagráðsins starfsthrounkennara.is,
hvort nýta ætti hann eða búa til nýjan, almenn umræða hefði farið um kynningarmál,
skýrslu fagráðs, árgjald fyrir vefinn starfsthrounkennara.is og að hann geti nýst í
kynningarstarfið. Einnig hefði verið rætt um að skoða betur samstarf við Menntamiðju og
app fyrir starfsþróunarvef. Nefndin væri búin að biðja útgáfu- og kynningarstjóra KÍ um að
koma á næsta fund til að ræða um hugmyndir um kynningarstarf. Verkefni nefndarinnar
væru að gera starfsáætlun, kostnaðarmeta og rætt væri um að sækja um styrk til ráðuneytis.
Aðalheiður sagði að á síðasta fundi í stýrihópnum 8. mars sl. hefði Þórður Kristjánsson
greint frá starfinu í kynningarnefndinni og hefði verið ákveðið í stýrihópnum að
samstarfsráðið nýtti vef fagráðsins fyrir sitt starf og að formenn nefndanna myndu vista þar
fundargerðir sinna nefnda og önnur viðeigandi gögn en kynningarnefndin þyrfti að hafa
aðgang að upplýsingum um starf nefndanna og fulltrúar í samstarfsráðinu. Aðalheiður sagði
að eitt væri að kynningarnefndin bæði útgáfu- og kynningarstjóra KÍ um hugmyndir um

2

Skólamálaráð KÍ - 31. fundur 10. nars 2018

kynningarstarf en annað væri að fara fram á vinnuframlag frá honum og að það þyrfti að
taka fyrir í KÍ. Það væri líka ástæða til að ræða í kynningarnefndinni hvað Sambandið gæti
lagt til kynningarmálanna. Aðalheiður benti á að í minnisblaðinu sem fulltrúar KÍ í
samstarfsráðinu lögðu fram á síðasta fundi í ráðinu 11. janúar sl. væru ýmsar hugmyndir
um kynningarefni og kynningarstarf. Aðalheiður sagði að fulltrúar KÍ í samstarfsráðinu
þyrftu einnig fyrir sitt leyti að leggja niður fyrir sér að kynna samstarfsráðið og verkefni
þess, en fyrst þyrfti að fá botn í hvað ráðherra vildi gera varðandi fjármuni til
samstarfsráðsins og starfsmann fyrir það.
Fjóla sagði að hægt væri að nýta Menntamiðjuna betur og þar væri samstarfsflötur um
kynningarmál og lagði til að kynningarnefndin myndi óska eftir fundi með Tryggva Thayer
verkefnisstjóra Menntamiðju og að gott væri að biðja útgáfu- og kynningarstjóra KÍ að
koma líka á þann fund. Mikið samstarf kennara færi fram á torgunum í Menntamiðjunni.
Guðbjörg minnti á upplýsingaveitu um starfsþróun og rætt var um ástæður þess að hún
komst ekki í gagnið.


Anna María Gunnarsdóttir, Guðbjörg Ragnarsdóttir og Haraldur Árni
Haraldsson nefnd um greiningu á þörfum fyrir starfsþróun
Anna María sagði að Magnús Þorkelsson skólameistari í Flensborg fulltrúi SMÍ í
samstarfsráðinu hefði bæst við í nefndina. Nefndin væri búin að halda einn fund og hefði
Jón Torfi Jónasson tekið að sér að leiða starfið og Kristín Runólfsdóttir sæi um ritun
fundargerða. Anna María fór yfir verkefni nefndarinnar samkvæmt starfsáætlun,
verkaskiptingu, verklag, forgangsröðun og áætlanir.
Anna María sagði að tvö verkefni í starfi nefndarinnar sneru að skólamálaráðinu. Fyrra
verkefnið væri að taka saman lista yfir nýjar kröfur sem gerðar eru til kennara, almennar og
sértækar, og að þetta verkefni væri upplagt viðfangsefni fyrir skólamálanefndirnar í
skólamálaráðinu sem myndu safna upplýsingum um kröfur sem gerðar eru til kennara í
leikskólum, grunnskólum, tónlistarskólum og framhaldsskólum, og að svörin væru síðan
dregin saman á vettvangi framkvæmdarstjórnar þegar nefndir hefðu rætt þetta. Anna María
dreifði sýnishorni frá Jóni Torfa Jónassyni um hvernig megi vinna þetta verkefni. Ákveðið
var að skólamálanefndirnar færu í að kortleggja þetta og að svörin væru síðan tekin saman á
vettvangi framkvæmdastjórnar á fundi í september í haust.
Hitt verkefnið sneri að því að senda nokkrar spurningar til skólastjóra í leikskólum,
grunnskólum, tónlistarskólum og framhaldsskólum um símenntunaráætlanir og starfsþróun
skóla. Anna María sagði hugsunina ekki vera þá að vera með allsherjarkönnun meðal
skólastjórnenda heldur að velja nokkra skóla í hverri skólagerð sem væru beðnir að svara
spurningunum. Hún sagði að Magnús Þorkelsson hefði tekið að sér að senda spurningar til
skólameistara framhaldsskóla, Haraldur Árni til skólastjóra tónlistarskóla, Guðbjörg og
Svanhildur ætluðu að skoða þá grunnskóla sem fengju spurningar sendar og bað Anna
María Fjólu og Sigurð að velja leikskóla í þessum tilgangi. Anna María sagði að Jón Torfi
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hefði lagt til að nefndin myndi fylgja þessari upplýsingasöfnun eftir með rýnihópasamtölum
við skóla.
Umræður fóru fram um að á starfstíma fyrra fagráðs hefðu fulltrúar KÍ tekið saman
upplýsingar um faglegar kröfur til kennara og skólastjórnenda og að þessi upplýsingasöfnun
nefndarinnar væri mikilvæg en með henni væri samstarfsráðið að búa til sameiginlegan
skilning á kröfum og símenntunaráætlunum og starfsþróun í skólum.

Svanhildur M. Ólafsdóttir, nefnd um brotthvarf og nýliðun
Aðalheiður var með þær upplýsingar frá Svanhildi að nefndin væri búin að hittast tvisvar og
hefði hún ákveðið að byrja á því að afla upplýsinga um starf annarra aðila að þessum
málum, annars vegar Reykjavíkurborgar og hins vegar í samstarfsnefndum Sambandsins og
háskólanna. Nefndin hefur fundað með Þórði Kristjánssyni frá Sambandinu og Hrönn
Pétursdóttur hjá Reykjavíkurborg í þessum tilgangi, og hefði nenfdin ákveðið að fylgjast
áfram með þessu starfi og að fá upplýsingar um framgang og niðurstöður þegar þær lægju
fyrir.


Aðalheiður Steingrímsdóttir, Dagrún Hjartardóttir og Hjördís Þorgeirsdóttir,
nefnd um stoðkerfi og starfsþróun
Aðalheiður sagði fyrsta fund nefndarinnar verða haldinn 15. mars nk.
Umræður fóru fram um að mikilvægt væri að fulltrúar KÍ í samstarfsráðinu væru vakandi
fyrir því að nú þegar nefndirnar væru farnar af stað að starfið í samstarfsráðinu gliðni ekki í
sundur og að mikilvægt væri fyrir okkur að hafa yfirsýn yfir starfið í nefndunum.
Samstarfsráðinu væri ætlað að vera gerandi og útfæra niðurstöður fagráðsins, og þó að aðrir
aðilar væru að vinna að málum sem væru líka í erindisbréfi og starfsáætlun samstarfsráðsins
þá væri ekki hægt að ýta verkefnum til annarra, því að samstarfsráðinu væri ætlað að vinna
að þeim.
Aðalheiður rifjaði upp að fulltrúar í stýrihópnum væru líka í einstökum nefndum og á
fundum í stýrihópnum væri farið yfir starfið í nefndunum til að hafa yfirsýn yfir málin.
Aðalheiður bað fulltrúa KÍ í einstökum að senda sér fundargerðir nefnda og önnur
viðeigandi gögn til að auðvelda yfirsýn yfir starfið.
Umræður fóru fram um þann mikla ágalla að samstarfsráðið hefði ekki starfsmanna og að
pressa þyrfti á það. Í tengslum við þetta gerði Aðalheiður grein fyrir samskiptum við
ráðherra vegna þessara mála.
Ákveðið var að hafa fund á vettvangi framkvæmdastjórnar með fulltrúum KÍ í
samstarfsráðinu þegar allar nefndir væru komnar af stað og að hafa þennan fund í tengslum
við næsta fund í samstarfsráðinu.
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4.

ÚTTEKT Á MENNTUN ÁN AÐGREININGAR

Umræður fóru fram um niðurstöður úttektarinnar og aðferðir við að vinna með þær í
skólamálaráðinu. Hjá ráðherra kom fram þegar hann fékk úttektina afhenta að hann myndi stofna
til stýrihóps um niðurstöðurnar sem hefði það verkefni að gera aðgerðaáætlun og að haldin verði
ráðstefna um niðurstöðurnar í byrjun júní.
Mikilvægast af öllu er hvað gert verður með niðurstöðurnar. Í umræðum um aðferðir við að vinna
með niðurstöðurnar í skólamálaráðinu komu eftirfarandi atriði fram:

5.



Koma efninu í umræðu á þeim vettvangi sem við höfum yfir að ráða. Hvetja m.a. til
að það verði notað sem fóður á fundum næsta haust í samstarfi við ráðuneytið.



Athuga hvort efnið nýtist í skólamálaþáttum KÍ á Hringbraut.



Fylgjast grannt með hvað verði gert með niðurstöðurnar, starfi stýrihópsins, vinnu við
aðgerðaáætlun og að sækja ráðstefnuna í júní og að fara af stað með starf með
niðurstöðurnar í skólamálaráðinu næsta haust til að fylgja þessu eftir.



Nota lyftistangirnar í niðurstöðunum sem línur fyrir starf skólamálaráðsins, en þær
eru:
a.
umræður meðal þeirra sem vinna að menntamálum um hvernig best verði staðið
að menntun án aðgreiningar,
b.
athugun og endurskoðun á núverandi fjármögnun,
c.
samkomulag um reglur um lágmarksþjónustu til stuðnings menntun án
aðgreiningar í öllum skólum.
Lyftistangirnar nýtast skólamálaráðinu einkum í sambandi við að taka þátt í skapa
sameiginlegan skilning á hugtökum, móta stefnu, skilgreiningar á lágmarksþjónustu,
fjármunum og tryggingum, eftirliti með framkvæmd, sjá einkum bls. 6, 7 og 8 í
samantektinni á niðurstöðum úttektarinnar.



Mikið af niðurstöðunum fjalla um starfsþróun kennara, leggja áherslu á að þeim verði
vísað inn í starfið í samstarfsráði um starfsþróun.

NORRÆN MENNTAMÁLAVIKA

Umræður fóru fram um endurskoðun á tímaáætlunum fyrir þetta verkefni vegna anna hjá
fulltrúum í framkvæmdastjórn en talsverð vinna felst því að draga efnisatriði út úr skýrslum og
gögnum. Var samþykkt að bíða með þetta verkefni til haustins og að undirbúa það betur.
Aðalheiður tók að sér að fara yfir skýrslur og gögn til að vinna upp úr og ræða við Steinunni
Stefánsdóttur um að kaupa mögulega þýðingarvinnu af henni. Einnig þarf að skoða sérstaklega í
samstarfi við útgáfusviðið. hvernig megi gera skemmtilegt verkefni úr þessu og hvar eigi að birta
efnið.

6.

ÁRSFUNDUR KÍ 2017

Umræður fóru fram um dagskrárdrög fundarins en hann verður haldinn 29. mars nk.
Yfirskrift/þema hans er Fagleg forysta kennara og skólastjórnenda og undir þessu er annars vegar
gert ráð fyrir pallborðsumræðum um nýliðun í stéttinni með þátttöku ráðherra, borgarstjóra,
formanna Sambandsins, Heimilis og skóla og KÍ, og hins vegar erindi formanns samstarfsráðs um
starfsþróun og skólaþróun. Að auki fara fram lögbundin árafundarstörf, skýrsla og reikningar, og
einnig verður fjallað um lífeyrismál opinberra starfsmanna.
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Undir þessum lið var rætt um nýlega skýrslu Ríkisendurskoðunar um kennaraskort á Íslandi
vegna lítillar aðsóknar í kennanám og nýliðunar í stéttinni. Í skýrslunni birtast glögglega margra
ára vanrækslusyndir ríkis og sveitarfélaga og að háskólarnir hafa ekki hugsað nógu vel um að efla
aðsókn í kennaranámið og að vinna gegn brotthvarfi nema úr náminu. Fjóla rifjaði upp skýrslu frá
2012 um aðgerðir til eflingar leikskólastigsins vegna skorts á leikskólakennurum og Guðbjörg
ræddi um starf hjá Reykjavíkurborg um menntastefnu til 2030. Aðalheiður sagði að KÍ væri búið
að óska eftir við Ríkisendurskoðun um að gangast fyrir heildstæðri úttekt á þörf fyrir menntaða
kennara í leikskólum, grunnskólum, framhaldsskólum skv. lögum nr. 87/2008 í samhengi við spá
um mannfjöldaþróun/stærð árganga, þörf fyrir kennara í einstökum faggreinum/námssviðum.
Bent var á að á bls.13 í skýrslunni er vitnað í fjárlög 2017 en í þeim er mælikvarði fyrir
markmiðið um að fjölga kennurum yngri en 40 ára en ekki fyrir það markmiðið að fjölga í
kennaranáminu. Ákveðin gjá birtist í skýrslunni á milli kennaranámsins í háskólunum og
kennslunnar og skólastarfsins, meiri áhersla væri lögð á að búa til fræðimenn og rannsakendur en
kennara. Ákveðið var að KÍ sendi bréf til menntamálaráðherra og fjármálaráðherra til að spyrja út
í hvernig ríkisstjórnin ætli að vinna að fjölgun í kennaranámi og nýliðun í stéttinni. Ákveðið var
að ræða betur um skýrsluna á næsta fundi framkvæmdastjórnar. Lögð var áhersla á að KÍ taki
skýrsluna upp í samstarfsnefndum sínum með háskólunum og einnig þurfi að vekja meiri athygli
á henni.

7.

FARIÐ HRINGINN - SKÓLAMÁLANEFNDIR


FSL: Sigurður sagði að síðasti fundur hjá skólamálanefnd FSL hafi farið í að kynna
og ræða verkefnin í skólamálaráðinu.



FL: Fjóla sagði samvinnu vera við FSL um fjölgun karla í yngri barna kennslu og í
nefndinni um eflingu leikskólans en nefndin fékk styrk hjá Jafnréttissjóði upp á 2,6
milljónir kr. og voru auglýstir þrír styrkir fyrir karlkynsnema í leikskólakennaranáminu sem myndu vinna að því að kynna leikskólakennaranámið fyrir körlum, og
væru umsóknir farnar að berast. Einnig væri verkefnum skólamálaráðsins komið til
skila í skólamálanefndinni. Verið væri að ljúka við verkefni í samstarfi við FG,
Akureyrarbæ og Vinnueftirlitið um verndun raddar og að draga úr hávaða í
leikskólum og grunnskólum bæjarins. Niðurstaða liggi fyrir og verði þeim fylgt eftir í
apríl með málþingi. Einnig væri komin beiðni frá vinnuumhverfisnefnd KÍ um að
skoða hópastærðir í skólunum samkvæmt þingsamþykkt KÍ 2014. Fjóla telur að gera
þyrfti könnun meðal félagsmanna á hópastærðum.



FF: Anna María sagði að síðasti fundur í skólamálanefndinni hefði farið í ræða
verkefni í skólamálaráðinu. Skólamálanefndin hefði ákveðið að gera faggreinafélögin
sýnilegri og að vera með kynningar á þeim í Rauða eplinu sem kemur út á
hálfsmánaðar fresti. Anna María sagði einnig frá Þróunarsjóði námsgagna, komnar
væru 93 umsóknir til sjóðsins sem samsvöruðu um 140 milljónum kr. en nefndin
hefði einungis um 50 milljónir kr. til ráðstöfunar samkvæmt fjárlögum. Í
sjóðstjórninni væri rætt um senda ráðherra bréf og óska eftir hærra framlagi til
sjóðsins. Aðalheiður rifjaði upp úttekt skólamálaráðs árið 2015 á fjárframlögum til
sjóða, Námsgagnasjóðs grunnskóla, Sprotasjóðs og Þróunarsjóðs námsgagna, sem
hefði verið send til ráðherra, Sambandsins og stjórna viðkomandi sjóða, og hvatt til
að framlög væru aukin til sjóðanna. Upplagt væri að stjórn Þróunarsjóðs námsgagna
tæki þetta erindi KÍ upp.
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SÍ: Ingileif sagði að skólamálanefnd félagsins hefði hist fyrr þennan dag með stjórn
SÍ. Verið væri að undirbúa námsstefnu SÍ í október og fund norrænna skólastjórnenda
á vettvangi NLS sem verði haldinn hér á landi í september. SÍ komi einnig að
undirbúningi skólamálaþings KÍ í október í samstarfi við KÍ og SMÍ. Námstefna SÍ
verði haldin 14.-15. október og væri stílað upp á að vera með þrjú innlegg fyrirlesara
fyrir hádegi og menntabúðir eftir hádegi. Varðandi fyrirlesara væri rætt um að leita til
tveggja erlendra fyrirlesara, P. Sahlberg og Google teymisins, og til eins innlends
fræðimanns.Verið væri að undirbúa dagskrá NLS fundarins og myndi Berglind Rós
Magnúsdóttir vera með um erindi um markaðsvæðingu menntunar. Á fundinum hefði
einnig verið farið yfir aðkomu skólastjóra að vinnu að bókun í kjarasamningi FG um
starfsumhverfi kennara, greinargerð um reglugerð vegna samræmdra prófa og
verkefnin í skólamálaráðinu.



FG: Guðbjörg sagði starfsumhverfismál kennara samkvæmt bókun í kjarasamningi
FG vera efst á baugi í starfi félagsins.

ÖNNUR MÁL


Aðalheiður sagði að KÍ myndi veita umsögn um áfrengisfrumvarpið en þar myndi KÍ
lýsa sig andvígt að áfengi væri selt í almennum verslunum og rýmkuðum heimildum
til að auglýsa áfengi út frá velferðar- og hagsmunamálum barna og ungmenna.



Aðalheiður gerði grein fyrir áformum um stofnun norræns tengslanet um stuðning við
nýliða í starfi en að því standa KÍ, norsku, dönsku og grænlensku kennarasamtökin
og tveir norrænir háskólar sem mennta kennara. Búið væri að senda umsókn um styrk
til þessa verkefnis til Nordplus. Um væri að ræða þriggja ára þróunarverkefni og ef
styrkurinn fengist þá væri meiningin að fá fleiri norræn kennarsamtök og háskóla
með í verkefnið, og ætli dönsku og norsku kennarasamtökin að leggja fram jafnháa
upphæð á móti styrkupphæðinni sem sótt væri um. Markmiðið væri að búa til
stoðkerfi við nýliða í starfi sem einstök lönd geti notað. Aðalheiður sagði að búið
væri að kynna þetta í stýrihópi samstarfsráðsins og ef að styrkurinn fengist frá
Nordplus þá muni KÍ óska eftir því við samstarfsráðið að það tengist þessu verkefni
því það falli mjög vel að áherslunum í starfi ráðsins.



Aðalheiður dreifði eintökum af bókinni Finnska leiðin eftir P. Sahlberg sem FG hefur
látið þýða á íslensku og gefið út. Ákveðið var að hafa bókina sem lesefni fyrir
framkvæmdastjórn og að taka hana til umræðu þegar fólk væri búið að lesa hana.



Guðbjörg sagði frá fagráði Menntamálastofnunar um náms- og gæðamat, að fagráðið
hefði lagst gegn því að taka ritunarhlutann úr samræmdum prófum og setja hann í
hendur skólanna í Lesferlinum, en engu að síður hefði Menntamálastofnun ákveðið að
gera þetta.

Næsti fundur í framkvæmdastjórn skólamálaráðs er föstudaginn 28. apríl, kl. 13:30.

Ekki var fleira rætt og var fundi slitið kl. 15:10.
Guðbjörg Ragnarsdóttir ritaði fundargerð.
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