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Aðalheiður setti fundinn og gengið var til dagskrár.

1.

FUNDARGERÐ 31. FUNDAR FRAMKVÆMDASTJÓRNAR
SKÓLAMÁLARÁÐS KÍ 10. MARS 2017

Fundargerðin var samþykkt.

2.

SAMSTARF VIÐ ÞRJÚ SVEITARFÉLÖG UM MENNTUN BARNA AF
ERLENDUM UPPRUNA

Aðalheiður reifaði málið sem snýst um að sveitarfélögin Árborg, Hafnarfjörður og Reykjanesbær
ætla að fara af stað með samstarfsverkefni um menntun tví- og fjöltyngdra barna og óska eftir
aðkomu KÍ að málinu. Haldinn var fundur fulltrúa framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ og
fræðslustjóra sveitarfélaganna þriggja 11. apríl 2017 en þar kom fram að markmiðið með
verkefninu væri að útbúa stöðumat og úrræði fyrir kennara sem kenna tví- og fjöltyngdum
börnum. Sveitarfélögin óskuðu eftir þessum fundi í kjölfar málþings skólamálaráðs KÍ um
menntun barna í leit að alþjóðlegri vernd sem haldið var 3. mars 2017.
Aðalheiður fór yfir stöðu mála varðandi eftirfarandi atriði sem tengjast þessu máli.
Sambandið hafði frumkvæði af því að stofna óformlegan starfshóp vorið 2016 sem starfaði út það
ár og tók hann saman ákvæði um menntun barna í leit í alþjóðlegri vernd í reglugerð um lög um
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útlendinga sem þá var verið að vinna að í innanríkisráðuneytinu og einnig ramma um menntun
barnanna frá komu þeirra til landsins. Starfshópurinn sendi frá sér greinargerð um sitt starf til
þeirra aðila sem mynduðu hann þar sem lagt var til að hópurinn starfaði áfram og tæki saman
miðlæga stefnu um stuðning við kennara og skóla sem taka við börnunum og við börnin og
foreldra þeirra. Starfshópurinn hefur ekki verið kallaður saman þrátt fyrir margar fyrirspurnir og
ítrekanir um það til fulltrúa innanríkisráðuneytisins í hópnum og nú nýlega ákvað innanríkisráðuneytið að losa sig undan ábyrgð á þessu verkefni og koma því á menntamálaráðuneytið. Björk
Óttarsdóttir sem var fulltrúi menntamálaráðuneytis í starfshópnum óskaði eftir að ráðuneytið
fengi formlegt erindi frá innanríkisráðuneytinu um þetta. Þetta er ekki góð staða og lýsir í
hnotskurn þeim vandræðagangi sem er hjá ríkinu í málaflokknum, sem einkennist að málefnum
barna í leit að alþjóðlegri vernd er kastað á milli ráðuneyta, og enginn vill taka ábyrgð á
verkefninu. KÍ mun halda áfram að pressa á að starfshópurinn verði kallaður saman.
Nýlegt bréf KÍ, Umboðsmanns barna, Barnaheilla, Rauða krossins og Unichef dags. 26. apríl
2017 til dóms- og menntamálaráðherra um rétt barna og ungmenna í leit að alþjóðlegri vernd og
brýning um að stjórnvöld taki við sér í málaflokknum og uppfylli alþjóðlega samninga.
Umræður á síðasta fundi framkvæmdastjórnar um menntun barna í leit að alþjóðlegri vernd en þá
voru settir niður áhersluþættir KÍ í málaflokknum. Þeir mynda grunn til að standa á í samstarfi
við sveitarfélögin þrjú, og einnig atriði úr tillögum Alþjóðasamtaka kennara um starf
kennarasamtaka, stjórnvalda, skóla og félagasamtaka að menntun flóttamanna í skýrslu sem
samtökin gáfu út árið 2010 og fjallað var um á ráðstefnu Alþjóðasamtakanna um menntun
flóttabarna í Stokkhólmi 21.-22. nóvember 2016. Mörg atriðanna í tillögum Alþjóðasamtakanna
eru í góðum samhljómi við þær áherslur sem framkvæmdastjórn KÍ er búin að setja niður til að
vinna eftir og gagnlegt er að nota til að styðjast við í aðkomu KÍ að málaflokknum.
Þemað á næsta stjórnarfundi NLS 15.-16. maí nk. í Svíþjóð er um aðlögun nýrra íbúa að
samfélaginu og ætlar Aðalheiður að nýta tækifærið og fá hagnýtar upplýsingar hjá norrænu
kennarafélögunum um aðkomu þeirra að þessum málum í samstarfi við ríki og sveitarfélög og
hvar þau draga línurnar um aðkomu sína í málaflokknum. Á fundinum verður einnig greint frá
nýrri skýrslu sænsku menntamálanefndarinnar um framtíðaráherslur í menntamálum í landinu
sem forvitnilegt verður að heyra um.
Eftir þennan inngang hófust umræður um aðkomu KÍ að samstarfsverkefni sveitarfélaganna
þriggja um menntun tví- og fjöltyngdra barna. Bent var á að í meginatriðum væri um að ræða þrjá
hópa barna með mismunandi stöðu og þarfir: börn í hópi almennra innflytjenda, kvótaflóttafólks
og flóttafólks í leit að alþjóðlegri vernd. En burtséð frá þessu þurfi allir þessir hópar sama grunn
varðandi stuðning og aðstoð. Rætt var um hugmyndir sveitarfélaganna um markmið þessa
samstarfsverkefnis, samstarfsaðila, fjármögnun og næstu skref, og hvernig aðkoma KÍ að
verkefninu gæti verið háttað.
Anna María: Pressa þarf á stjórnvöld, og að nota nýlegt bréf KÍ og hinna aðilanna til ráðherranna
tveggja til að vekja athygli á vandanum, að KÍ skrifi greinar til að vekja athygli á vandanum, og
einblíni á að styðja við kennara í þessari vinnu t.d. með námskeiði. KÍ gæti þá e.t.v. verið
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milliliður í að útvega fyrirlesara á slíku námskeiði og hafa sænskir kennarar mikla reynslu á þessu
sviði. Einnig er afar mikilvægt að benda á brotalamir í kerfinu.
Fjóla: Það er lag að nota endurmenntunarsjóði aðildarfélaga KÍ til að styðja við kennara í formi
fræðslunámskeiðs.
Ingileif: Styðja við kennara og standa vörð um réttindi barnanna gagnvart stjórnvöldum. KÍ getur
ekki verið megindriffjöður í þessu afmarkaða verkefni en getur stutt við það á ýmsa lund.
Alma: Birta greinar þar sem athygli er vakin á stöðunni í málaflokknum, styðja við kennara og
fræða. Ekki einungis í þessum þremur sveitarfélögum heldur alla sem áhuga hafa.
Aðalheiður dró umræðurnar saman:


Greinaskrif KÍ þar sem vakin er athygli á stöðu barnanna og stuðningur KÍ við
starfsþróun kennara í málaflokknum.



KÍ komi að samstarfsverkefni sveitarfélaganna þriggja en taki ekki ábyrgð á því.



KÍ getur komið að verkefninu með því að liðka fyrir gerð stuðningsefnis og annarra
úrræða fyrir kennara vegna kennslu barna af erlendum uppruna.



KÍ getur lagt fram sérfræðiþekkingu sína, liðkað fyrir og stutt við vinnuna með ýmsu
móti, s.s. með því að leggja inn það efni sem framkvæmdastjórn hefur viðað að sér frá
norrænu kennarafélögunum, og með því að hafa skoðun á því efni sem ákveðið
verður að þýða, og aðstoðað við að finna þýðendur.



KÍ getur lagt nafn sitt við styrkumsóknir til að fjármagna verkefnið.



KÍ getur búið til vettvang fyrir kennara til að hittast og bera saman bækur sínar og
sýnt þeim móralskan stuðning.



KÍ getur hafa samband við háskólana um fræðsluefni og námskeið fyrir starfandi
kennara og að menntun barna af erlendum uppruna verði tekin vel fyrir í
kennaranáminu.



KÍ getur boðið kennurum sem starfa í málaflokknum í þessum þremur sveitarfélögum
í samstarfi við þau, upp á námskeið sem gæti verið fyrirmynd annarra sambærilegra
sem allir kennarar hefðu aðgang að.



Leggja áherslu á að afrakstur þessarar vinnu verði í kjölfarið aðgengileg öðrum
kennurum, skólum og sveitarfélögum.



Vinna að því að hjá Menntamálastofnun verði til miðlægur gagnagrunnur með
stuðningsefni sem kennarar geta leitað í.



Vekja athygli stjórna endurmenntunarsjóða aðildarfélaga KÍ á málaflokknum og
nauðsyn þess að styðja starfsþróun kennara sem að honum koma.

Fjóla greindi í tengslum við þetta frá þróunarverkefni í Þorlákshöfn. Þar hafa verið haldin
námskeið fyrir foreldra barna af erlendum uppruna, n.k. íslensku- og menningarnámskeið. Búið
er að taka saman skýrslu um verkefnið sem væri fróðlegt að skoða.
Niðurstaða umræðna um aðkomu framkvæmdastjórnar að samstarfsverkefni sveitarfélaganna
þriggja er að taka þátt í verkefninu með því að leggja inn það stuðningsefni sem
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framkvæmdastjórn hefur viðað að sér um málaflokkinn frá norrænu kennarafélögunum, liðka
fyrir þýðingu miðlægs stuðningsefnis fyrir kennara og fyrir fjármögnun verkefnisins, með því að
búa til vettvang fyrir kennara til að hittast og bera saman bækur sínar, og með því að taka þátt í að
standa fyrir námskeiði fyrir kennara sveitarfélaganna á næsta skólaári í samstarfi við þau.

3.

SAMSTARFSRÁÐ UM STARFSÞRÓUN

Aðalheiður vísaði til 3. liðar í fundargerð síðasta fundar framkvæmdastjórnar þar sem fjallað er
um samstarfsráðið og greindi frá stöðu mála í samstarfsráðinu, og að ráðherra hefði ekki enn fylgt
eftir því vilyrði sem hann gaf á ársfundi KÍ um stuðning við starfsemi ráðsins. Umræður fóru
fram um stöðu starfsins í samstarfsráðinu en síðasti fundur þess var haldinn 24. apríl sl.
Kynningarnefnd um samræður og kynningarstarf. Aðalheiður sagði að á síðasta fundi
samstarfsráðsins hefði kynningarnefndin gert grein fyrir sínu starfinu og kom m.a. fram að
nefndin hefði áhuga á að fá Aðalbjörn Sigurðsson útgáfu- og kynningarstjóra KÍ til að vinna fyrir
nefndina kynningarefni um starfsþróun og samstarfsráðið. Aðalbjörn hefur hitt nefndina nokkrum
sinnum og kynnt leiðir sem kynningarnefndin getur farið í sínu starfi. Um er að ræða fjórar leiðir,
allt frá þeirri einföldu að útbúa Facebook síðu um starfsþróun yfir í veglegt kynningarefni þar
sem ýmiskonar starfsþróun er kynnt til sögunnar. Ekki er hægt að fara af stað með þetta verkefni
fyrr en fjármögnun þess liggur fyrir hjá menntamálaráðuneytinu.
Aðalheiður lagði til að fulltrúar í framkvæmdastjórn skólamálaráðs taki saman yfirlit um þá fundi
sem framundan eru hjá hverju aðildarfélaga KÍ næsta haust sem hægt væri að nota til að ræða um
starfsþróun og kynna samstarfsráðið. Leggja þurfi áherslu á að kynningarnefndin taki saman efni
sem hægt væri að fara með inn á slíka fundi. Mikilvægt væri að samstarfsráðinu takist að styðja
við umræður um starfsþróun úti í skólunum, og í þessu sambandi væri brýnt að ná til skólastjórnenda í gegnum stjórnendafélög KÍ um stuðning þeirra við umræður í sínum skólum um
starfsþróun.
Ingileif taldi Facebook vera góðan vettvang til upplýsingagjafar og skoðanaskipta um starfsþróun
og nefndi sem dæmi síðu sem Ingvar Sigurgeirsson heldur úti um innleiðingu nýrrar aðalnámskrár máli sínu til stuðnings. Skólastjórar hafi fengið mikla fræðslu á þessum vettvangi um
kennslufræðilega forystu.
Aðalheiður sagði mikilvægt að biðja stjórnendafélög KÍ að leita til sinna félagsmanna um að þeir
myndu huga að því í sínum skólum hvernig þeir sem skólastjórnendur gætu hlúð að umræðum
um starfsþróun.
Ákveðið var að fulltrúar í framkvæmdastjórn taki saman yfirlit fundi sem verða haldnir hjá
aðildarfélögum KÍ næsta haust og sendi til Aðalheiðar og að biðja kynningarnefnd samstarfsráðsins að búa til efni til að nota á þeim fundum. Gott væri að slíkt efni væri tilbúið fyrir fund
framkvæmdastjórnar skólamálaráðs með formönnum faggreinafélaga 18. maí n.k.
Nefnd um greiningu á þörfum fyrir starfsþróun. Anna María fór yfir stöðu mála. Eins og fram
kom í fundargerð síðasta fundar framkvæmdastjórnar snúa tvö verkefni nefndarinnar að
skólamálaráði KÍ. Annað er að taka saman lista yfir nýjar kröfur sem gerðar eru til kennara,
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almennar og sértækar, hvað hefur bæst við og breyst í starfinu frá 2013. Á síðasta fundi
framkvæmdastjórnar var ákveðið að hver skólamálanefnd tæki saman efni um þetta og að
framkvæmdastjórn tæki síðan saman niðurstöðurnar á fundi í september í haust. Hitt verkefnið er
að senda nokkrar spurningar til skólastjóra í leik-, grunn-, framhalds- og tónlistarskólum um
símenntunaráætlanir og starfsþróun skóla. Búið er að senda spurningarnar til skólastjóranna en
ekki er vitað um svörun.
Nefnd um brotthvarf og nýliðun. Aðalheiður sagði að fram hefði komið á síðasta fundi
samstarfsráðsins að nefndin væri að viða að sér ýmsum upplýsingum um starf að þessum málum
hjá ýmsum aðilum, s.s. Sambandinu, háskólunum og Reykjavíkurborg. Einnig kom fram að
nefndin stefndi að því að halda málþing í haust um brotthvarf og nýliðun í kennarastéttinni og að
útvega fjármuni til þessa hjá menntamálaráðuneytinu.
Nefnd um stoðkerfi og starfsþróun. Aðalheiður sagði að nefndin væri búin að funda tvisvar og að
þrjú verkefni væru komin af stað. Í fyrsta lagi að vinna upplýsingar upp úr niðurstöðum
fagráðsins um stoðkerfi við starfsþróun en þar eru mikil gögn samandregin, og mikilvægt væri að
muna að það væri ekki ætlunin að samstarfsráðið færi aftur í umfangsmikla gagnaöflun heldur
væri aðalatriðið að nýta efnið sem væri í niðurstöðum fagráðsins. Í öðru lagi er búið að senda
könnun til sveitarfélaga til að fá upplýsingar um starfsþróun kennara og skólastjórnenda í
leikskólum, grunnskólum og tónlistarskólum og stuðning sveitarfélaga við starfsþróun. Í þriðja
lagi lagði nefndin fram tillögu á síðasta fundi samstarfsráðs að komið verði í gang
þróunarverkefni um gagnlegt stoðkerfi við starfsþróun, og ætli nefndin að fara í að útfæra það
nánar, og að ljóst sé að slíkt verkefni útheimti fjármuni sem leita þurfi með til ráðuneytisins.
Ingileif greindi í tengslum við þetta frá áhugaverðu starfsþróunarverkefni sem er í pípunum á
Akureyri og vert væri að fylgjast með ef af verður.
Að endingu greindi Aðalheiður frá að á síðasta fundi samstarfsráðsins hafi því verið beint til
stýrihópsins að taka saman heildarskjal um verkefni nefndanna til að koma í veg fyrir skörun, að
setja saman fjárhagsáætlun fyrir verkefnin og að halda áfram að pressa á að fá fund með ráðherra.

4.

MENNTUN ÁN AÐGREININGAR - UMRÆÐUR UM STÖÐUNA

Aðalheiður sagði KÍ vera búið að tilnefna fulltrúa sinn í stýrihóp um eftirfylgni með niðurstöðum
úttektarinnar en erindisbréf hópsins er ekki komið. Eins og áður hefur komið fram verður
verkefni stýrihópsins að búa til aðgerðaáætlun og undirbúa ráðstefnu sem ráðuneytið hefur
ákveðið að halda 24. ágúst n.k. og hefur ráðuneytið ráðið Karl Frímannsson sem starfsmann
stýrihópsins.
Aðalheiður rifjaði upp upp efni í fundargerð síðasta fundar framkvæmdastjórnar þar sem fjallað
var um málið og næstu skref í starfinu sett niður. Þar segir að framkvæmdastjórn ætli að nota
niðurstöður úttektarinnar sem fóður á fundum næsta haust í samvinnu við ráðuneytið, einnig að
fylgjast vel með starfi stýrihópsins, ráðstefnunni og sérstaklega að nota lyftistangirnar í niðurstöðunum sem línur í starfi skólamálaráðs næsta haust. Stór hluti af úttektarniðurstöðunum fjalli
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um starfsþróun kennara og því þurfi að leggja áherslu á að stýrihópurinn vísi þeim til úrvinnslu
hjá samstarfsráði um starfsþróun.
Aðalheiður lagði til að fulltrúar í framkvæmdastjórn fari að hugsa um lyftistangirnar í tengslum
við ráðstefnuna í haust. Í umræðum um málin kom fram athugasemd við tímasetningu
ráðstefnunnar sem væri óheppileg með tilliti til upphafs skólastarfs næsta haust.

5.

SAMSTARFSNEFNDIR KÍ OG HÁSKÓLA

Umræður fóru fram um stöðuna í nefndunum samkvæmt minnisblaði um þær.
KÍ og HA: Næsti fundur nefndarinnar verður haldinn 19. maí nk. og er dagskráin þessi: Í fyrsta
lagi aðferðir við að auka aðsókn í kennaramenntun og nýliðun í stéttinni, í öðru lagi starfsþróun
kennara, samstarf og hlutverk einstakra aðila, og í þriðja lagi grenndarnám og útikennsla í
kennaradeild HA. Í umræðum framkvæmdastjórnar kom fram að mikilvægt væri að hvor aðili
hafi innlegg um tvo fyrstu dagskrárliðina og að nefndin ræði vel um þetta efni.
KÍ og MVS/HÍ: Síðasti fundur nefndarinnar var haldinn í apríl sl., farið var yfir starf nefndarinnar
frá því að hún tók starfa, og rætt var um aðgerðir til að auka aðsókn í kennaranám og nýliðun, og
endurskoðun á kennaranáminu. Aðalheiður benti á skýrslu nefndar um breytingar á deildaskiptingu MVS sem kom út í nóvember 2016 þar sem gerðar eru tillögur um að fjölga deildum úr 3 í 4
með því að skipta Kennaradeildinni upp í tvær deildir, annars vegar deild menntunar leikskólakennara og grunnskólakennara að miðstigi grunnskóla, og hins vegar deild faggreinakennara á
mið- og efsta stigi grunnskóla og í framhaldsskólum. Skýrslan fjallar um helstu útlínur
breytinganna en ekki um inntak námsins því eftir er að útfæra tillögurnar og verður sú vinna í
höndum vinnuhópa á MVS og er stefnt að því að kennsla skv. þessum breytingum hefjist haustið
2018. KÍ er boðið að koma á framfæri tillögum og ábendingum við skýrsluna og að hitta
vinnuhópa MVS. Í tillögunum er lögð áhersla á aukið samstarf MVS og annarra sviða og deilda
HÍ, og þess er vænst að í framtíðinni verði leyfisbréf kennara tvö en ekki þrjú eins og nú er, þ.e.
annars vegar fyrir leik- og grunnskóla að miðstigi grunnskóla og hins vegar fyrir miðstig og efsta
stig grunnskóla og framhaldsskóla.
Umræður fóru fram um breytingarnar sem skýrslan felur í sér. Anna María taldi þetta ekki góða
skiptingu á Kennaradeildinni, of breitt bil væri frá 5. bekk grunnskóla og til loka framhaldsskóla.
Aftur á móti taldi hún samstarf milli sviða/deilda HÍ af hinu góða til að efla kennsluna. Eðlilegt
væri að hafa blöndun í menntun kennara og verkaskiptingu milli MVS og annarra sviða/deilda
HÍ, að kennarar í öðrum sviðum/deildum HÍ en MVS sæju um faglegu menntunina en MVS um
kennslufræðimenntunina. Ennfremur var bent á þessi atriði: Það sé miður að ekki væri gert ráð
fyrir að í nöfnum nýrra deilda MVS væru notuð heitin kennaramenntun eða kennaradeild, að
tryggja þurfi að kennslufræði sé til staðar í deildinni sem menntar íþróttafræðinga, gera athugasemd við að heimilisfræði sé flutt yfir í íþróttadeildina, að háskólar geti ekki einhliða gert
breytingar á fjölda leyfisbréfa kennara, og að engar lagfæringar séu sýnilegar á menntunarmálum
verkmenntakennara.
Aðalheiður mun taka saman umsögn KÍ um skýrsluna fyrir hönd skólamálaráðsins.

6

Skólamálaráð KÍ - 32. fundur 12. maí 2017

KÍ og LHÍ: Þráðurinn var aftur tekinn upp eftir hlé frá júní 2016 og fundir haldnir 1. mars og 27.
apríl sl. Á fyrri fundinum var einkum rætt um kennaramenntun í nýja tónlistarmenntaskólanum
og aðferðir við að ná fram lögverndun starfsheitis tónlistarskólakennara en það atriði hefur mest
verið rætt á fundum nefndarinnar frá því að hún var stofnuð. Nýi skólinn býður upp á nám á 4.
þrepi á framhaldsskólastigi og þar á meðal 120 fein kennaranám og er það stefna skólans að
nemendur geti síðan bætt við sig einu ári í LHÍ til að útskrifast sem kennarar. Þetta er alveg úr
takti við lög um kennaramenntun en LHÍ sinnir menntun kennara í listkennslu í grunn- og
framhaldsskólum og menntun tónlistarkennara, og munu fyrstu kennaranemar með mastersnám í
söng og hljóðfæraleik útskrifast frá LHÍ vorið 2018. Á seinni fundinum áttu sér stað óformlegar
samræður við tvo fulltrúa í borgarstjórn Reykjavíkur um aðferðir við að vinna að lögverndun
starfsheitis tónlistarkennara og samstarf um það.

6.

ÝMSIR FUNDIR

Umræða fór fram um fundi sem tengjast starfi framkvæmdastjórnar og skólamálaráðs samkvæmt
minnisblaði um þá.
a.
Fundur með faggreinafélögum kennara 18. maí 2017
Tilgangur fundarins er upplýsingamiðlun og samræður með hliðsjón af eftirfarandi
viðfangsefnum:
1.

2.

3.

Stuðningur KÍ við faggreinafélög og aðstaða í kennarahúsi.
Undir þessum lið tala starfsmenn KÍ, Hannes Þorsteinsson skrifstofustjóri um
styrki til faggreinafélaga og þjónustu og aðstöðu í Kennarahúsinu, Oddur S.
Jakobsson, hagfræðingur um aðferðir við mat á útseldri vinnu og Arndís
Þorgeirsdóttir blaðamaður um útgáfustarfsemi KÍ.
Starfsþróun kennara.
Kynning á niðurstöðum fagráðsins og á samstarfsráðinu, og almennar umræður
um starfsþróun kennara og um aðferðir við stuðning við formenn faggreinafélaga sem faglegt forystufólk, og við að rækta faglegt grasrótarstarf.
Í umræðum framkvæmdastjórnar um fundinn lagði Ingileif áherslu á að
starfsþróunartímarnir væru forréttindi stéttarinnar og að það væri á ábyrgð hvers
og eins að þróa sig í starfi, en það væri um leið ein besta vörnin gegn kulnun í
starfi.
Starfsemi félaganna.
Almennar umræður um það sem er efst á baugi í starfsemi félaganna og það
sem brennur á þeim.

Í lok fundarins verður lögð fram ályktun um þá ákvörðun menntamálaráðuneytis að fella
niður styrki til faggreinafélaga og að þeir verði teknir upp aftur.
Anna María vakti athygli á því að fyrr hafi faggreinafélögin verið umsagnaraðilar um
styrkumsóknir í Þróunarsjóð námsgagna en nú væri ekki lengur leitað til félaganna og að
sérfræðingar á menntavísindasviði væru oftar en ekki umsagnaraðilar. Bent var á að muna
eftir því að taka myndir á fundinum með faggreinafélögunum.
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b.

Fundur með menntamálaráðuneyti um úttekt á list- og verkgreinum,
niðurstöður og eftirfylgni, 23. maí 2017
Margrét Harðardóttir fulltrúi í menntamálaráðuneytinu hefur aðallega séð um þessa úttekt. Í
niðurstöðum hennar kemur fram alvarlegur misbrestur á að grunnskólanemendur fái þá
lágmarkskennslu í list- og verkgreinum sem þeir eiga að fá skv. aðalnámskrá. Ræða þarf
við ráðuneytið um niðurstöðurnar og eftirfylgni með þeim og ástæðurnar fyrir þessum
misbresti á lágmarkskennslu. Er skýringin kostnaður við list- og verkgreinakennslu? Vantar
menntaða kennara? Er meiri áhersla á bóklegt nám vegna áhrifa samræmdra prófa?
c.
Fundur með menntamálaráðuneyti um erlent menntamálastarf
Aðalheiður lagði til að fundurinn verði haldinn fyrir miðjan júní, og að hann sæki fulltrúar í
framkvæmdastjórn og að KÍ leggi til dagskrárefni úr erlendu menntamálasamstarfi um
menntun barna af erlendum uppruna. Ráðuneytið verði beðið að kynna efni frá þeirra
samstarfsvettvangi og þá sérstaklega um starfsþróun. Aðalheiður setur sig í samband við
ráðuneytið til að fastsetja fundartíma.
d.
Málþing framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ um náms og kennslugögn
Ákveðið var að halda hálfsdags málþing seinni partinn í ágúst í samstarfi við Heimili og
skóla um náms- og kennslugögn á öllum skólastigum á grunni skólastefnu KÍ. Tilgangurinn
er að beina kastljósinu að stöðunni í útgáfumálum, stefnuleysi stjórnvalda, fjársvelti, skorti
á vönduðum náms- og kennslugögnum fyrir börn og ungmenni, og fyrirkomulagi á útgáfu
náms- og kennslugagna á öðrum Norðurlöndum með samanburði við það sem er hér á
landi, og að leggja áherslu á að koma þessum brýnu málum að í samfélagsumræðunni.

7.

STARF FRAMKVÆMDASTJÓRNAR HAUST 2017

Þessum dagskrárlið var frestað til næsta fundar framkvæmdastjórnar.

8.

ÖNNUR MÁL

Samkvæmt fundaplani á næsti fundur framkvæmdastjórnar að vera 2. júní. Finna þarf nýjan
fundartíma þar sem Kennarahúsið verður lokað þennan dag vegna starfsmannaferðar KÍ. Ákveðið
var að síðasti fundur framkvæmdastjórnar fyrir sumarleyfi verði haldinn þriðjudaginn 20. júní kl.
13:30.

Fleira var ekki rætt og var fundi slitið kl. 16:10.
Alma Oddgeirsdóttir ritaði fundargerð.
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