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Fundargerð framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ
33. fundur föstudaginn 23. júní 2017, kl. 9:30
Haldinn í Vestra, Kennarahúsinu
Mætt: Aðalheiður Steingrímsdóttir (KÍ), Alma Oddgeirsdóttir (FS), Anna María Gunnarsdóttir
(FF), Daníel Arason (FT), Fjóla Þorvaldsdóttir (FL) og Ingileif Ástvaldsdóttir (SÍ).
Guðbjörg Ragnarsdóttir (FG) og Sigurður Sigurjónsson (FSL) boðuðu forföll.
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Samstarfsráð um starfsþróun.
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Menntun án aðgreiningar.
4.
Menntamálastofnun.
5.
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Aðalheiður bauð fundarfólk velkomið og gengið var til dagskrár.

1.

FUNDARGERÐ 32. FUNDAR FRAMKVÆMDASTJÓRNAR
SKÓLAMÁLARÁÐS KÍ 12. MAÍ 2017

Engar athugasemdir voru gerðar við fundargerðina og var hún samþykkt.
Aðalheiður nefndi eftirfarandi atriði í tengslum við tvo liði í fundargerðinni:

Samstarf við þrjú sveitarfélög vegna málefna tvítyngdra/fjöltyngdra barna
Sveitarfélögin hafa ekki látið í sér heyra eftir að síðasti fundur KÍ og þeirra var haldinn og
mun Aðalheiður heyra í Kristrúnu Sigurjónsdóttur um stöðuna.
Aðalheiður sagði að ráðuneytin kasti málefnum barna í leit að alþjóðlegri vernd á milli sín
og staða þessara mála væri óþolandi. Ekki hafi skort á umræðu um það á málþingi KÍ í vor
um þessi málefni að mikilvægt væri að koma á miðlægu stoðkerfi við kennara og skóla,
börnin og foreldrana en þegar á reyndi heyktust ráðuneytin á því að taka ábyrgð á
málaflokknum. Innanríkisráðuneytið vísaði á menntamálaráðuneytið sem ætli sér að senda
boltann aftur til innanríkisráðuneytisins. Aðalheiður sagðist hafa rætt við Þórð Kristjánsson
hjá Sambandinu um að óska eftir fundi með innanríkisráðherra til að setja pressu á málin.
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Fundur KÍ og faggreinafélaga
Aðalheiður leitaði eftir viðbrögðum þeirra í framkvæmdastjórn sem sátu fundinn um mat á
því hvernig til hafi tekist. Fjólu þótti heldur mikið efni vera á fundinum og ekki gefast
nægur tími til umræðna, og einnig kom fram á fundinum að erfitt væri fyrir mörg
faggreinafélög að fá kennara til þátttöku í starfsþróun, faglegu starfi og félagsfundum.
Önnu Maríu fannst fundurinn vera góður og greinilegt væri að faggreinafélögin hafi þörf
fyrir tengslamyndun og að fá upplýsingar um þjónustu KÍ við þau. Að hennar mati voru
allir þeir efnisflokkar sem teknir voru fyrir á fundinum mikilvægir, og að gott væri að heyra
í félögunum um það sem væri að gerast hjá þeim og mál sem brenna á.
Fram kom að Félag íslenskra sérkennara og Faghópur leikskólasérkennara væru að skoða
meira samstarf, en í þessum félögum eru kennarar á þremur skólastigum.

2.

SAMSTARFSRÁÐ UM STARFSÞRÓUN

Rætt var um stöðuna í einstökum starfsnefndum í samstarfsráðinu.

Kynningarnefnd
Lítið er að frétta fram yfir það sem kom fram um kynningarnefndina á síðasta fundi
framkvæmdastjórnar skólamálaráðs. Nefndin hefur rætt um að reyna eins og hægt væri að
fá að koma inn á fundi sem einstakir aðilar samstarfsráðs væru með hjá sér næsta haust til
að kynna starfsþróun og samstarfsráðið. Aðalheiður bað fulltrúa í framkvæmdastjórn að
senda sér upplýsingar um fundi sem væru á dagskrá í þeirra félögum næsta haust. Anna
María sagði frekar erfitt að kynna ráðið þar sem staða mála í því væri flókin. Gott væri ef
að einfalt efni væri útbúið til að kynna starfsþróun og samstarfsráðið á tiltækum fundum.
Ingileif nefndi að gott væri að nota haustþing kennara til að kynna málin. SÍ myndi vera
með sameiginlegan fund stjórnar, samninganefndar, skólamálanefndar og svæðaformanna
þann 9. ágúst.

Nefnd um um brotthvarf og nýliðun
Þar er ekkert nýtt að frétta fram yfir það sem kom fram á síðasta fundi framkvæmdastjórnar
skólamálaráðs en nefndin stefnir að málþingi í haust um nýliðun og brotthvarf.

Nefnd um stoðkerfi og starfsþróun
Aðalheiður sagði að nefndin hefði átt fund með fulltrúum Menntamálastofnunar (MMS)
fyrir skömmu til að fræðast um starf stofnunarinnar að stuðningi við kennara, skóla og
sveitarfélög og með hvaða hætti stofnunin gæti mögulega komið að stoðkerfi við starfsþróun kennara og skólastjórnenda. Fram kom að MMS væri ekki að vinna að neinu nýju
umfram það sem verið hefur, og varðandi mögulega aðkomu að stoðkerfi við starfsþróun þá
nefndu fulltrúar stofnunarinnar að hún gæti lagt til gögn sem verið væri að safna í tengslum
við þau verkefni sem MMS er að sinna, svo sem PISA, TALIS, læsisverkefnið og samræmd
könnunarpróf í grunnskólum sem hægt væri að nota á námskeiðum fyrir kennara og skólastjórnendur og að stofnunin hefði samstarf við háskóla sem mennta kennara um að þær sæju
um kennslu á slíkum námskeiðum.

2

Skólamálaráð KÍ - 33. fundur 23. júní 2017

Nefndin væri einnig að vinna að því að útfæra þróunarverkefni um gagnlegt stoðkerfi við
starfsþróun kennara og skólastjórnenda en tillaga um það var lögð fram á síðasta fundi
samstarfsráðsins sem nefndin var beðin um að útfæra. Hugsunin væri að koma
þróunarverkefni í gang í einum skóla á hverju skólastigi og einum tónlistarskóla sem tæki
til eftirfarandi grunnþátta: ráðgjöf háskóla við skólana, samstarf í skólum/milli skóla um
starfsþróun og skólaþróun, ígrundun í starfi og starfendarannsóknir. Rætt væri um að
tímaramminn fyrir verkefnið væri eitt ár og að leitað væri til MMS um að meta verkefnið
að þeim tíma liðnum og að sótt væri um fjármuni til menntamálaráðherra til að hleypa
verkefninu af stokkunum.
Aðalheiður sagði að stýrihópur samstarfsráðsins hefði átt fund með menntamálaráðherra 12.
júní sl. til að ræða um brýna þörf ráðsins fyrir fjármuni til að ráða starfsmann vegna
verkefna ráðsins og hefði ráðherra verið jákvæður gagnvart þessu.

Nefnd um þarfir fyrir starfsþróun
Anna María ræddi um tvö verkefni sem væru efst á baugi í nefndinni. Annað er að taka
saman lista yfir nýjar kröfur sem gerðar eru til kennara og skólastjórnenda, hvað hafi breyst
í starfinu svo sem í kjölfar nýrra menntalaga og aðalnámskráa og áhrif breytinga á þarfir
kennara og skólastjórnenda fyrir starfsþróun. Skólamálanefndir FF, FL og FG hafi tekið
saman upplýsingar um þeirra skólastig en svör vanti frá FT, SÍ, FS og FSL. Anna María
rifjaði upp það sem áður hefur verið rætt um í framkvæmdastjórn um að taka saman svör á
þeim vettvangi á fundi í september og mun Anna María undirbúa það. Hitt verkefni
nefndarinnar væri að senda út spurningar til skólastjórnenda í nokkrum leik-, grunn-,
framhalds- og tónlistarskólum þar sem spurt er um símenntunaráætlanir og starfsþróun í
skólunum.
Anna María greindi að lokum frá að hún væri að fara að vinna að meistaraverkefni sem
snýr að því að skoða hvernig þarfir framhaldsskólakennara fyrir starfsþróun hafi breyst á
undanförnum árum.

3.

MENNTUN ÁN AÐGREININGAR

Umræður fóru fram um erindisbréf stýrihópsins um eftirfylgd með niðurstöðum úttektarinnar og
starfið í hópnum. Karl Frímannsson er starfsmaður hópsins. Búið er að halda fimm fundi í
stýrihópnum og setja niður fyrstu verkefnin í vinnu hans, sem eru að halda málþing um niðurstöður úttektarinnar og að gera aðgerðaáætlun um eftirfylgni með niðurstöðunum. Málþingið
verður haldið 24. ágúst nk. og er markmið þess að koma umræðum í gang um menntun án
aðgreiningar. Mikilvægt væri að ræða vel í skólasamfélaginu og hjá öllum sem vinna að menntamálum hvað felist í hugtakinu menntun án aðgreiningar til að ná fram sameiginlegum skilningi á
því. Markmiðið málþingsins væri að hægt verði að nota afrakstur þess til að styðja við áframhaldandi umræðu um menntun án aðgreiningar úti í skólunum. Sent verður út frá málþinginu.
Einnig er verið að vinna að því að gera grunn að aðgerðaáætlun, draga út úr lokaskýrslunni helstu
niðurstöður og tillögur Evrópumiðstöðvarinnar um úrbætur en þar er m.a. lagt til að setja þrjár
aðgerðir í forgang:
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Umræður meðal þeirra sem vinna að menntamálum um hvernig best verði staðið að
menntun án aðgreiningar (1. tillaga).



Athugun og endurskoðun á núverandi fjármögnunarreglum (5. tillaga).



Samkomulag um reglur um lágmarksþjónustu við nemendur, foreldra og skóla til að
styðja við framkvæmd menntunar án aðgreiningar (6. tillaga).

Samkvæmt erindisbréfi stýrihópsins á tillaga að aðgerðaáætlun að vera tilbúin í lok júnímánaðar
sem verður þá lögð fyrir menntamálaráðherra.
KÍ hefur sett á laggirnar bakhóp vegna þessarar vinnu og hefur hann haldið einn fund. Í hópnum
eru Aðalheiður Steingrímsdóttir, Þórður Hjaltested, Fjóla Þorvaldsdóttir, Guðbjörg Ragnarsdóttir,
Anna María Gunnarsdóttir, Sædís Ósk Harðardóttir og Júlíana Vilhjálmsdóttir.
Bent var á að tímasetning málþingsins væri óheppileg vegna mikilla anna í skólum við að koma
skólastarfinu í gang. Aðalheiður hefur komið þessari athugasemd á framfæri í stýrihópnum og
sagði að tímasetningin helgaðist líklega af því að fulltrúar Evrópumiðstöðvarinnar kæmust á
þessum tíma en þeir hafa verið beðnir um að vera með einn fyrirlestur á málþinginu. Á
málþinginu verða fleiri fyrirlestrar haldnir og einnig verða málstofur um niðurstöður og tillögur
lokaskýrslunnar.
Framkvæmdastjórn telur mikilvægt að nota málþingið til að kynna vel aðgerðaáætlunina og fá
fram skoðanir fólks á innihaldi hennar, vinna að breiðri samstöðu allra aðila um verkefnið og
„eignarhaldi“ skólafólks á því, og að koma umræðu í gang um menntun án aðgreiningar sem og
að viðhalda umræðunni víðsvegar um landið í kjölfarið.

4.

MENNTAMÁLASTOFNUN

Aðalheiður sagði frá fundi sem haldinn var í ráðgjafarnefnd Menntamálastofnunar (MMS) 13.
júní sl. Þetta var þriðji fundur nefndarinnar frá því að hún var skipuð en annar fundur
nefndarinnar var haldinn í október 2016 og var greint frá honum í framkvæmdastjórn
skólamálaráðs í nóvember sl. Á dagskrá júnífundarins voru eftirfarandi mál:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ársskýrsla Menntamálastofnunar 2016.
Stefna Menntamálastofnunar til þriggja ára, sbr. 31 gr. laga um opinber fjármál.
Verkefnaáætlun um náms- og gæðamat.
Stefnumótun um námsgögn.
Starf ráðgjafarnefndarinnar og fagráða.
Athugasemdir Félags grunnskólakennara við starfshætti Menntamálastofnunar.
Önnur mál.

Á fundinum var kynnt stefna MMS til næstu þriggja ára sem felur í sér útfærslu stofnunarinnar á
verkefnum sem hana varða í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar og er þessi stefna í raun óskalisti en
ekki raunveruleg fjárhagsáætlun MMS miðað við þá fjármuni sem stofnunni er úthlutað á
fjárlögum til starfsemi sinnar. Athygli vekur hve litlum fjármunum er áætlað að veita í námsgögn
í stefnu MMS samanborið við önnur verkefni sem þar eru samkvæmt fjármálaáætlun
ríkisstjórnarinnar.
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Liðir 3 og 4 voru einnig á dagskrá nefndarinnar á fundinum í október 2016. Á þeim fundi komu
fram athugasemdir fulltrúa KÍ og fulltrúa samstarfsnefndar háskólastigsins við drög að stefnumótun um náms- og gæðamat sem búið er að færa inn í verkefnaáætlunina um náms- og gæðamat
sem lögð var fram á fundinum í júní en að öðru leyti er skjalið óbreytt miðað við það sem lagt var
fram á októberfundinum. Það er stefna MMS að búa til heildstætt matskerfi fyrir öll skólastigin
og setja viðmið um starf kennara og skólastjórnenda vegna úttekta á starfi þeirra og skólanna og
vildi forstjóri MMS fá samþykki ráðgjafarnefndarinnar á júnífundinum á þessari verkefnaáætlun
til að geta gert tillögu til menntamálaráðherra um að farið væri í slíka vinnu. Aðalheiður sem
fulltrúi KÍ og Jón Torfi Jónasson sem fulltrúi samstarfsnefndar háskólastigsins í ráðgjafarnefndinni lögðust aftur gegn slíkum fyrirætlunum á júnífundinum. Málið er því strandað í ráðgjafarnefndinni, þess, og var forstjóri MMS spurður um það á fundinum hvað hann hugsaði sér að gera
með skjalið og komu engin svör um það. Mikilvægt er að fylgjast vel með framvindu þessa.
Fjóla benti á að undarlegt væri að þetta mál hafi ekki komið til umfjöllunar í fagráði MMS um
náms- og gæðamat.
Umræður fóru fram í framkvæmdastjórn um að fáir fundir hafi verið haldnir í fagráðum MMS
eftir að þau voru sett af stað með skipunarbréfum í nóvember 2016.
Aðalheiður sagði að ekki hafi verið tími til að fjalla um stefnumótun um námsgögn á
júnífundinum og að skjalið sem þá var lagt fram væri það sama og lagt var fram á fundinum í
október. Þar er fjallað um námsgagnagerð fyrir grunnskóla og hefur menntamálaráðherra viðrað
hugmyndir um að koma námsgagnagerð í hendur einkaaðila en í stefnuyfirlýsingu
ríkisstjórnarinnar eru áform um slíkt.
Fulltrúar FG komu inn á fundinn í ráðgjafarnefndinni til að ræða um athugasemdir Félags
grunnskólakennara um starfshætti MMS en þær eru áfellisdómur um samskipti við stofnunina og
starfshætti hennar. Forstjóri MMS bar þetta af sér og talaði um byrjunarörðugleika nýrrar
stofnunar. Aðalheiður sagði að í umræðum um þessi mál hefði verið bent á að skýra þurfi
verkaskiptingu MMS og ráðuneytis og að stofnunin þurfi að setja sér stefnu um
upplýsingamiðlun og stefnu um samráð.
Aðalheiður benti á að fundinum hefði átt að ræða um umboð og stöðu ráðgjafarnefndar og
fagráðanna, en ekki hafi unnist tími til þess, og hafi þessum málum verið frestað til næsta fundar
ráðgjafarnefndarinnar, sem og umfjöllun um stefnumótun um námsgögn.
Umræður fóru fram í framkvæmdastjórn um þau mál sem voru á dagskrá ráðgjafarnefnarinnar og
komu eftirfarandi atriði fram:


Framkvæmd verkefnaáætlunar um náms- og gæðamat getur gerst hægt og hljótt án
samstarfs og því er nauðsynlegt að fylgjast vel með þróun þessara mála og hvað
MMS gerir við þessa áætlun.



Mjög mikilvægt er að ríkið styðji vel við stefnumótun um námsgögn. MMS býr yfir
mikilvægri þekkingu og færni á sviði námsgagna og ef útgáfa verður færð frá MMS
og komið í hendur einkaaðila er hætta á að rof verði í útgáfu og að gæði tapist. Verið
er að gefa út námsgögn samkvæmt áherslum nýrrar námskrár. Við megum ekki við
5
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því að missa af lestinni með rofi í útgáfu og minni gæðum og fjölbreytni. Af öllu því
námsefni sem til er núna hjá MMS er einungis 10% í samræmi við kröfur nýrrar
aðalnámskrár samkvæmt mati sviðsstjóra námsgagna hjá MMS. Að mati
framkvæmdastjórnar er námsefnisútgáfa í miklum ólestri og mikilvægt að við höldum
vöku okkar. Nokkuð hefur verið um að Þróunarsjóður námsgagna styrki gerð
vefnámsefnis og mikilvægt að það sé gert aðgengilegt á heimasíðu MMS, og þyrfti
stjórn Þróunarsjóðs námsgagna að beita sér fyrir því. Of lítið fjármagn er til starfsemi
Þróunarsjóðs námsgagna og þarf að efla sjóðinn enn frekar.

5.

MÁLÞING KÍ HAUST 2017 UM NÁMS- OG KENNSLUGÖGN

Umræður fóru fram um áherslur málþingsins, innlegg, tíma, stað, markhópa og samstarfsaðila, en
áður hafði verið rætt um að leita til Heimili og skóla og Barnaheilla um samstarf um málþingið.
Framkvæmdastjórn er sammála um að hafa stutt, hnitmiðað og beitt málþing þar sem sjónum
væri beint að kostnaði nemenda og foreldra og að meginskilaboðin væru ókeypis námsgögn fyrir
nemendur til 18 ára aldurs sem ríkið eigi að tryggja. Eftirfarandi var ákveðið um málþingið:

6.



Halda málþingið 5. september kl. 15:00-17:00 í skóla miðsvæðis og að leita hófanna
með að fá húsnæði í FÁ, MH eða Versló.



Hafa mætingu kl. 14:45 og bjóða upp á kaffihressingu áður en málþingið byrjar kl.
15:00.



Fá einn kennara í leik-, tónlistar- og framhaldsskóla og einn kennara og einn
skólastjóra í grunnskóla til að ræða um stöðuna á framboði náms- og kennslugagna á
þeirra stigi/skólagerð, samtals fimm innlegg, hvert 10 mín að lengd. Fjóla
Þorvaldsdóttir talar um leikskóla, Anna María Gunnarsdóttir um framhaldsskóli og
Daníel Arason um tónlistarskóla. Ingileif Ástvaldsdóttir tók að sér að finna
skólastjóra í grunnskóla til að vera með innlegg og Aðalheiður talar við Guðbjörgu
Ragnarsdóttur um að finna kennara í grunnskóla til að vera með innlegg.



Leita til Barnaheilla og Heimilis og skóla um að vera með innlegg, 15 mínútur hvort.



Aðalheiður Steingrímsdóttir verður með yfirlitserindi um stöðuna á Íslandi með
samanburði við fyrirkomulagið á öðrum Norðurlöndum.



Ljúka málþinginu með því að leggja fram ályktun um náms- og kennslugögn.



Bjóða fulltrúum frá Sambandi íslenskra sveitafélaga, menntamálaráðuneytinu,
Menntamálastofnun og fjölmiðlum á málþingið.



Finna ögrandi heiti á málþingið og að leita til útgáfusviðs með aðstoð við það.



Málþingið er ókeypis fyrir þátttakendur og gert ráð fyrir að fólk skrái sig á netinu.



Markhópar eru félagsmenn KÍ, foreldrar og þeir aðilar sem koma að menntamálum í
landinu.

FARIÐ HRINGINN - SKÓLAMÁLANEFNDIR


Fjóla: Verið er að ljúka við verkefni um hljóðvist í leikskólum á Akureyri og þarf að
fylgja þessu verkefni eftir og kynna það. Stjórn og skólamálanefnd FL halda áfram að
leita leiða að gera leikskólakennaranámið eftirsóknarverðara til að auka aðsókn í
leikskólakennarastarfið. FL styrkir þrjá karla til náms í leikskólakennarafræðum, um
er að ræða starfsmenn leikskóla sem eru með háskólamenntun. Tilgangurinn er að
vekja athygli á náminu og starfinu með ýmsu móti. Framtakið er liður í verkefninu
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Karlar í yngri barna kennslu sem miðar að því að auglýsa leikskólakennarastarfið og
að laða að karlkyns kennara. Næsta vetur ætlar FL að vekja athygli á því að börn og
starfsfólk þarf að fá meira rými í leikskólum. Of mikill hávaði og áreiti er bæði frá
börnum og starfsfólki. Einnig verður mikil áhersla lögð á að fá aukinn undirbúningstíma fyrir leikskólakennara. Upplýsa þarf almenning um það starf sem fram fer á
skipulagsdögum leikskóla til að vinna gegn neikvæðni í samfélaginu gagnvart
skipulagningu starfinu. Næsta vetur verður einnig unnið að undirbúningi aðalfundar
FL sem verður haldinn 14. og 15. maí 2018, væntanlega verður ráðstefna annan
daginn. FL er einnig í vinnu með sveitarfélögum að ýmsum verkefnum, svo sem
Reykjavíkurborg um starfsaðstæður í leikskólum og menntastefnu Borgarinnar.
Einnig tók FL þátt í að undirbúa spurningalista fyrir starfsfólk í leikskólum vegna
TALIS könnunar OECD sem verður lögð fyrir árið 2018.

7.



Anna María: Á síðasta fundi skólamálaráðs FF var farið yfir spurningalista um nýjar
kröfur í kennarastarfinu og áhrif á þarfir kennara fyrir starfsþróun og einnig var farið
yfir skólastefnu FF vegna aðalfundar FF sem haldinn verður 26. og 27. apríl 2018.



Alma: Aðalfundur FS er nýafstaðinn. Þar var rætt um að leggja meiri áherslu á faglegt
starf og að fulltrúi FS í framkvæmdastjórn skólamálaráðs KÍ sitji reglulega
stjórnarfundi FS.



Ingileif: Greindi frá málum sem voru til umfjöllunar á síðasta fundi stjórnar SÍ og
skólamálanefndar félagsins sem haldinn var 22. maí sl. Oddur S. Jakobssson
hagfræðingur KÍ kynnti samantekt sem hann hefur gert á svörum skólastjóra 10 landa
um starfsaðstæður sínar með samanburði við OECD meðaltal á grunni Education at
Glance 2016 og svara úr TALIS 2013. Einnig var til umræðu á fundinum starfsmat
kennsluráðgjafa og breytingar á Vonarsjóði grunnskólans. SÍ er að undirbúa sinn
aðalfund sem verður haldinn 14. október í haust og námsstefnu sem verður haldin 13.
október, og verið að skoða lög SÍ og meta framtíðarsýn félagsins. Búið er að stofna
vinnuhóp um ytra mat í grunnskólum. Byrjað væri að undirbúa skólamálaráðstefnu á
alþjóðadegi kennara 5. október í haust sem KÍ og SMÍ standa sameiginlega að. SÍ
verður með sameiginlegan fund stjórnar, samninganefndar, skólamálanefndar og
svæðaformanna 9. Ágúst, námskeið verður haldið fyrir nýja skólastjórnendur 18. og
19. september og NLS ráðstefna norrænna skólastjórnenda verður haldin 12.-13.
september í Reykjavík.

STARF FRAMKVÆMDASTJÓRNAR HAUST 2017

Umræður fóru fram um starf framkvæmdastjórnar á haustönn 2017 og undirbúning fyrir þing KÍ
2018 sem verður haldið 10.-13. apríl. Samkvæmt lögum KÍ skal boðað til þingsins með 10 vikna
fyrirvara, tillögur til umfjöllunar á þingi þurfa að berast stjórn KÍ eigi síðar en sex vikum fyrir
þing og þinggögn þarf að senda út með þriggja vikna fyrirvara.
Aðalheiður lagði til að framkvæmdastjórn skólamálaráðs haldi vinnufund eftir sumarleyfi um
þingundirbúning og starf skólamálaráðsins fram að þinginu. Ræða þurfi hvaða mál skólamálaráð
ætli að leggja fram á þinginu og hvaða efni þurfi að draga saman vegna stefnumótunarvinnu fyrir
þingið. Ákveðið var að vera með slíkan vinnufund í ágúst og eftirfarandi atriði komu fram í
umræðum um viðfangsefni vinnufundarins:
1.

Starfsáætlun skólamálaráðs 2017-2018 og tímalína vegna undirbúnings fyrir þing KÍ.

2.

Undirbúningur stefnumála fyrir þing KÍ, byrja á stærstu stefnumálunum, eins og
skólastefnu, stefnu um starfsþróun félagsmanna, kennaramenntun o.fl.
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3.

Þema þingsins og skipulag, svo sem fyrirlestrar og fyrirlesarar, málstofur,
nefndarstörf o.fl. Í umræðum um þema þingsins kom fram hugmynd um að yfirskrift
þingsins gæti t.d. verið Réttur til menntunar eða Þeirra réttur, okkar skyldur þar sem
réttur barna og ungmenna til menntunar og jafnrétti til náms væri sett í brennidepil
sem og málefni barna í leit að alþjóðlegri vernd.

Undir þessum lið var einnig rætt um breytingar á reglugerð um inntak kennaramenntunar en
vinna að breytingum á reglugerðinni hefur verið í gangi í menntamálaráðuneytinu undanfarin þrjú
ár og hefur KÍ tvívegis á þeim tíma verið beðið um umsagnir um breytingatillögur. Aðalheiður
sagði að samkvæmt upplýsingum væri reglugerðin í útgáfuferli og að mjög litlar breytingar væru
gerðar á reglugerðinni og engar breytingar væru gerðar á leyfisbréfum.

8.

ÖNNUR MÁL
1.

Ákveðið var að halda vinnufund í framkvæmdastjórn skólamálaráðs KÍ 23. ágúst nk.
kl. 13:30-16:45, og að hafa hann utan Kennarahúss.

2.

Ingileif spurði um stöðu starfsins á ARC samstarfsvettvanginum. Aðalheiður sagði að
síðasti fundur á þessum vettvangi hafi verið haldinn í september 2016 í Dublin.
Ingileif velti upp hvort að tilgangurinn með þessum ARC samstarfsvettvangi gæti
nýst til að vinna gegn mælingaáherslum og matskerfishugmyndum MMS sem sóttar
eru til OECD, og að nýta ARC hugmyndafræðina til að leggja upp „alternatífa“ stefnu
um faglega forystu kennara og skólastjórnenda í skólaþróun og menntaumbótum í
þágu nemenda.

3.

Fram kom að hugmyndir eru uppi um að KÍ búi til fleiri þætti um skólamál í
samvinnu við sjónvarpsstöðina Hringbraut. Rætt var um áherslur nýrra þátta.

4.

Spurt var um skólamálaþingið á Alþjóðadegi kennara 5. október í haust sem verið er
að undirbúa í samstarfi KÍ og SMÍ. Aðalheiður sagði að næsti undirbúningsfundur
verði í byrjun júlí og að þá verði rætt um dagskrá og efnistök.

Fleira var ekki rætt og fundi var slitið kl. 12:35.
Alma Oddgeirsdóttir ritaði fundargerð.
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