Skólamálaráð KÍ - 36. fundur 23. október 2017

Fundargerð framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ
36. fundur 23. október 2017, kl. 13:00
Haldinn í Vestra, Kennarahúsinu
Mætt: Aðalheiður Steingrímsdóttir (KÍ), Alma Oddgeirsdóttir (FS), Anna María Gunnarsdóttir
(FF), Fjóla Þorvaldsdóttir (FL) og Vigdís Guðmundsdóttir (FSL).
Daníel Arason (FT), Guðbjörg Ragnarsdóttir (FG) og Ingileif Ástvaldsdóttir (SÍ) boðuðu forföll.
Fulltrúar KÍ í matsnefnd leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, Elna Katrín Jónsdóttir og
Ólafur Loftsson, voru gestir fundarins undir sjötta lið, kl. 14:45.
DAGSKRÁ
1.
Fundargerð 35. fundar framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ 25. september 2017.
2.
Menntun án aðgreiningar.
3.
Endurskoðun skólastefnu.
4.
Þing KÍ 2018, yfirskrift/þema, erindi.
5.
Ráðstefna um starfsþróun kennara.
6.
Helstu vandamál við framkvæmd laga um menntun og ráðningu kennara og
skólastjórnenda: Elna Katrín Jónsdóttir og Ólafur Loftsson fulltrúar KÍ í matsnefnd (kl.
14:45).
7.
Önnur mál.

Aðalheiður setti fundinn og gengið var til dagskrár.

1.

FUNDARGERÐ 35. FUNDAR FRAMKVÆMDASTJÓRNAR
SKÓLAMÁLARÁÐS KÍ 25. SEPTEMBER 2017

Farið var yfir fundargerðina og var hún samþykkt. Aðalheiður nefndi þessi atriði í tengslum við
fundargerðina:

2.

1.

Spurningar um menntamál vegna komandi alþingskosninga voru sendar til
stjórnmálaflokkanna fyrir rúmri viku. Svör hafa borist frá Miðflokknum, Viðreisn,
Framsókn, Samfylkingunni og Pírötum.

2.

Umræðufundur skólamálaráðs um menntun á aðgreiningar verður haldinn 15.
nóvember kl. 15:00. Í byrjun verður stuttur inngangur um verkefnið og síðan
umræður um tilteknar spurningar. Rætt var um að fulltrúar í framkvæmdastjórn verði
hópstjórar og stýri umræðum í hópum.

MENNTUN ÁN AÐGREININGAR

Aðalheiður fór yfir stöðuna í stýrihópnum. Verkefnisstjóri er að útbúa kynningarefni um
verkefnið og hefur fengið til liðs við sig Auði Árnýju Stefánsdóttur og Auði Rán Þorgeirsdóttur
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upplýsingafulltrúa í menntamálaráðuneytinu. Stefnan er að útbúa fjölbreytt kynningarefni sem
hentar til kynningar á málefninu við ólík tækifæri/fyrir mismunandi hópa. Fulltrúar í framkvæmdastjórn eru beðnir um að hafa opin augu fyrir fundum í sínu baklandi þar sem hægt væri
að kynna verkefnið. Anna María nefndi að fulltrúafundur FF verði fljótlega haldinn og að hann
geti verið heppilegur til kynningar. Aðalheiður sagði að ákveðið hafi verið að skipa ekki
sérstakan kynningarhóp heldur að stýrihópurinn og verkefnisstjóri haldi utan um kynningarmálin.
Aðalheiður greindi einnig frá því að samræða milli stýrihóps um skóla fyrir alla og stýrihóps
samstarfsráðs um starfsþróun væri farin í gang um að hóparnir leggi saman krafta sína í
kynningar- og starfsþróunarmálum.

3.

ENDURSKOÐUN SKÓLASTEFNU KÍ

Rætt var um tímalínuna fyrir endurskoðunina sem felur í sér að fulltrúar í framkvæmdastjórn fari
með vinnuskjalið um endurskoðun skólastefnu inn í sínar nefndir eftir þennan fund. Leitað verði
sérstaklega til skólamálanefnda stjórnendafélaga KÍ og FNS um að skoða kafla um skólastjórnendur og náms- og starfsráðgjafa, einnig verði stýrihópur list- og verkgreinakennara beðinn að
skoða list- og verkgreinar í kafla um nám nemenda og faggreinafélög að skoða kafla um
faggreinafélög í vinnuskjalinu. Allar ábendingar við vinnuskjalið þurfi að vera komnar til
Aðalheiðar fyrir næsta fund framkvæmdastjórnar sem er haldinn 20. nóvember en þá þurfi
framkvæmdastjórn að ganga frá vinnuskjalinu til að kynna það á fundi í skólamálaráðinu þann 4.
desember kl. 15:00. Rætt var um að skipta fulltrúum í skólamálaráðinu í nokkra hópa á fundinum,
að hver hópur færi yfir einn kafla í vinnuskjalinu og kæmi með ábendingar, og að fulltrúar í
framkvæmdastjórn væru hópstjórar.
Samkvæmt tímalínu um undirbúning fyrir þingið er frestur til að koma endurskoðaðri skólastefnu
og skólamálaályktunum til stjórnar KÍ, 27. febrúar 2018.
Rætt var um að biðja Guðjón Ragnar Jónasson íslenskukennara að lesa drögin yfir með tilliti til
orðalags og málfars og Jón Torfa Jónasson prófessor á Menntavísindasviði HÍ að lesa drögin með
tilliti stefnu í menntamálum.
Farið var yfir vinnuskjalið um endurskoðun skólastefnu að kaflanum um skólann og gerðar voru
ýmsar breytingar á textanum.
Eftir yfirferð var rætt um ályktanir um skólamál til að leggja fyrir þingið og komu fram
hugmyndir um eftirfarandi mál:








Til stjórnvalda um fjárveitingar til menntamála og þátttöku stéttarinnar í mótun
menntastefnu og ákvörðunum í menntamálum.
Samstarfsráð um starfsþróun.
Skóli og menntun fyrir alla.
Nemendur af erlendum uppruna.
Börn í leit að alþjóðlegri vernd.
Náms- og kennsluefni.
Náms- og starfsráðgjöf.
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Staða íslenskunnar í samfélagi og skólakerfi.

Rætt var um að nota innganginn að skólastefnunni sem fóður í ályktanir. Aðalheiður ræddi um að
kennarasamtök erlendis, m.a. á Norðurlöndum, verji fjármunum í rannsóknir á menntun og
skólastarfi og varpaði fram hvort framkvæmdastjórn ætti að hafa frumkvæði að því að leggja
tillögu fyrir þingið um að KÍ stofni rannsóknarsjóð skólastarfi til framþróunar. Þessi hugmynd
hlaut góðar undirtektir og ákveðið var að útfæra hana.

4.

ÞING KÍ 2018, YFIRSKRIFT/ÞEMA, ERINDI

Á síðasta fundi framkvæmdastjórnar komu fram tvær hugmyndir um þemu, nýliðun og
stuðningur KÍ við faglega forystu kennara og skólastjórnenda. Aðalheiður greindi frá nýlegum
fundi á útgáfusviðinu um yfirskrift/þema og erindi á þinginu. Rætt var um að hafa þrjú erindi á
þinginu, eitt á dag til að brjóta þinghaldið upp og kom útgáfusviðið með þá hugmynd að biðja
formenn norrænu kennarasamtakanna sem verða gestir á þinginu að flytja erindi um málefni sem
eru áberandi í menntamálum í þeirra löndum og í starfi samtakanna. Framkvæmdastjórn leist vel
á þá hugmynd og var bent á vinna þyrfti upp ákveðin þemu og óska eftir við norrænu formennina
að þeir haldi erindi um þau, sem þyrftu helst að vera á ensku og studd með glærum. Mikilvægt
væri að nota erindin til að koma þinginu í kastljós fjölmiðla. Umræður fóru fram um yfirskrift/
þemu þingsins og fram komu hugmyndir um þessi þemu: Farsælt skólastarf (og einhvern
undirtitil) og Menntun er mannréttindi. Aðalheiður mun ræða þetta við útgáfusviðið og biðja um
frekari útfærslu.

5.

RÁÐSTEFNA UM STARFSÞRÓUN KENNARA

Aðalheiður sagði að undirbúningsfundur um ráðstefnuna verði haldinn í næstu viku, en að henni
standa KÍ, Samband íslenskra sveitafélaga, menntamálaráðuneytið/samstarfsráð um starfsþróun
og Menntavísindasvið HÍ, og er áformað að halda hana 22. febrúar 2018. Rætt var um dagskrárdrög MVS/HÍ og fannst framkvæmdastjórn mikilvægt að Kennaradeild HA og Listaháskóli
Íslands kæmu líka að ráðstefnunni. Markhópur ráðstefnunnar væri fyrst og fremst kennarar og
skólastjórnendur og tilgangur hennar væri að: 1) kynna samstarfsráð um starfsþróun kennara og
skólastjórnenda, 2) kynna nýja skilgreiningu á starfsþróun og verkefni í tengslum við hana, 3)
hvernig við sjáum framtíðina fyrir okkur í starfsþróunarmálum. Dagskrárdrögin gera ráð fyrir að
leitað sé til kennara um að segja frá starfsþróunarverkefnum sem þeir taka þátt í. Umræður fóru
fram um verkefni til að kynna og var lagt til að leita til kennara eða skólastjórnenda til að segja
frá verkefni um lærdómssamfélagið á Akureyri, Eymenntarstarfinu og frá starfendarannsóknum í
skólum. Ekki ætti að beina sjónum að innihaldi verkefnanna heldur fyrst og fremst að áhrifum
þeirra á starfsþróun.

6.

HELSTU VANDAMÁL VIÐ FRAMKVÆMD LAGA UM MENNTUN OG
RÁÐNINGU KENNARA OG SKÓLASTJÓRNENDA: ELNA KATRÍN
JÓNSDÓTTIR OG ÓLAFUR LOFTSSON FULLTRÚAR KÍ Í MATSNEFND

Aðalheiður bauð Elnu Katrínu og Ólaf velkomin og gaf þeim orðið.
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Elna Katrín sagði frá starfi matsnefndar en hún starfar í tengslum við lögverndun kennararéttinda
og vinnur samkvæmt lögum nr. 87/2008 um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda í
leik-, grunn- og framhaldsskólum. Mörg mál hafi verið erfið í meðförum, ekki síst vegna þess að
ítrekað hefur þurft að breyta ákvæðum um gildistöku laganna til að hnýta fyrir gömlu lögin og
hefur lögunum verið breytt a.m.k. þrisvar sinum vegna gildistökuákvæðanna til að klára eldra
fyrirkomulagið á menntun kennara. Þeir sem hefðu átt tilkall til leyfisbréfs eiga það ennþá.
Þau mál sem koma inn á borð nefndarinnar eru fyrst og fremst álitamál um menntun,
menntunarsamsetningu og hæfi fólks til að kenna á einstökum skólastigum sem hefur ekki
hefðbundinn menntunarpakka, sérgrein og uppeldis- og kennslufræði. Matsnefnin fær líka til sín
álitamál um menntun fólks sem hefur menntað sig bæði á Íslandi og erlendis sem og fólks af
erlendu bergi brotið. Elna Katrín sagði mörg mál sem varði réttindi fólks af EES svæðinu til
kennslu komi inn á borð nefndarinnar. Stundum þurfi að leita til háskólanna um formlegt mat á
háskólanámi og að Gísli Fannberg hjá Alþjóðaskrifstofu háskólastigsins væri helsti
sérfræðingurinn í þeim málum.
Að mati Elnu Katrínar þarf að endurnýja og bæta reglugerð um inntak kennaramenntunar
samkvæmt lögunum. Lengi hefur verið velkst um með nauðsynlegar breytingar á reglugerðinni
sem gerir starf nefndarinnar erfitt fyrir. Lengi vel vantaði í reglugerðina að kennslufræðin væri
sniðin að hverju skólastigi til að setja undir ákveðinn leka. Ekki væri nóg að tilgreina tiltekinn
einingafjölda á sviði kennslufræða heldur að hún væri sniði að hverju skólastigi fyrir sig, og nú
væri búið að setja þetta inn í reglugerðina.
Ekki hafa heldur verið gerðar breytingar á leyfisbréfum fyrir leikskóla og grunnskóla þar sem
fram kemur sérhæfing í grein en sérhæfing í kennslugrein er í leyfisbréfum fyrir framhaldsskóla.
Einnig væri nauðsynlegt að liðka fyrir því að fólk gæti menntað sig þannig að það fái
kennsluréttindi á fleiri en einu skólastigi en slík menntun hefur ekki verið í boði fram að þessu.
Þarna væru ýmsar hindranir í veginum eins og kjarasamningar. Heimild til kennslu á mörkum
skólastiga í lögunum átti að vera til bóta og að kennarar menntuðu sig sérstaklega til að sinna
kennslu á mörkum skólastiga en það hefur ekki virkað svona. Engar ákvarðanir hafa verið teknar
um þetta og þessi mál væru ennþá í flækju.
Ólafur sagði að til greina komi að skoða að ef enginn sækir um auglýsta stöðu með fullgild
réttindi þá væri hægt að fastráða þann sem er með leyfisbréf á öðru skólastigi. Þessi útfærsla kalli
á breytingu á kennaramenntunarlögunum. Það hafi skort kraft og fjármagn til að framkvæma
stefnuna í lögunum eins og hugsunin var í upphafi.
Elna Katrín hvatti KÍ til að taka nýja og ferska umræðu um það hvernig kennarar eigi að vera
menntaðir, og hvaða breytingar þyrfti þá að gera á lögunum. Að hennar mati tókst ekki sem
skyldi að vinna stefnuna í gegnum lögin frá 2008 og reglugerðum þeim tengdar. KÍ eigi að vera
brjóstvörn í því að menntun kennara sé eins og best verði á kosið.
Ólafur sagði samtal í gangi milli Sambandsins og MVS/HÍ og HA um inntak kennaramenntunar
og taldi ástæðu til að KÍ taki líka þessa umræðu. Hann sagði að menntamálaráðuneytið hafi falið
háskólunum útgáfu á leyfisbréfum fyrir leik- og grunnskólakennara og spurning væri um gæði
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háskóla í útfærslum á menntuninni. Framhaldsskólaleyfisbréfin eru útgefin af menntamálaráðuneyti.
Að mati Elnu Katrínar og Ólafs er 21. grein laganna um gildissvið leyfisbréfa fyrir leikskóla og
grunnskóla ófagleg útfærsla og hefði átt að fara út úr lögunum.
Ólafur sagði að hluti af þessari kreppu væri að háskólarnir hafi ekki verið þess megnugir að
endurskoða sitt námsframboð vegna fjárskorts. Ef eitthvað ógnar þeirri sýn sem er í lögunum þá
er það gæði meistaraprófanna því ekki hefur verið til fjármagn til að þróa og endurbæta námið.
Aðalheiður ræddi að Menntavísindasvið HÍ væri að breyta skipulagi námsins og að mörg
spurningamerki væru við faglega hlið þeirra breytinga.
Elna Katrín sagði nefndina hittast mánaðarlega og að meðaltali væru haldnir 10 fundir á ári.
Starfið hafi verið í föstum skorðum í allmörg ár. Meginhlutverkið er að meta hvort umsóknir sem
matsnefndinni berast uppfylli nauðsynleg skilyrði en einnig er nefndin óbeinn þátttakandi í vinnu
í kringum breytingar á reglugerðum og umsýslu um lög og reglugerðir. Aðsetur nefndarinnar er í
Menntamálastofnun og er það mat Elnu Katrínar að flutningur nefndarinnar frá ráðuneyti í MMS
hafi haft það í för með sér að nefndin væri í minni tengslum við ráðuneytið en áður. Það geri
starfið erfiðara og að ekki sé nægilega greiður aðgangur að æðri stöðum.
Elna Katrín taldi að vert væri að endurskoða inntak kennaramenntunarlaganna, fá ráðuneytið með
í það að skoða málin aftur og að koma sjónarmiðum KÍ þar að. En fyrst þurfi að ræða málin í KÍ
og þar þurfi að verða til deigla áður en rætt er við stjórnvöld.
Ólafur ræddi um að það heyrðist að mismikil ánægja væri með lengingu kennaranámsins og til að
fjölga kennurum þyrfti að stytta námið. KÍ tæki alls ekki undir þessi sjónarmið, og gerði KÍ
alvarlegar athugasemdir við ráðuneytið í vor varðandi starfshætti MMS, óljóst væri hver ætti að
gera hvað og hvað liggi á ábyrgðar- og verksviði hvers, oft vísi hver á annan.
Umræður fóru fram um hverju þurfti að breyta í kennaramenntunarlögunum og bent m.a. á
menntun skólastjórnenda, að ákvæði um vettvangsnám vanti í lögin og að farið væri á svig við
ákvæði um fjölda stöðugilda leikskólakennara í leikskólum.
Að mati Elnu Katrínar væri tími til að ná fram umbótunum á lögunum liðinn. Frekar ætti að óska
eftir vettvangi sem færi yfir hvernig reynslan hafi verið af lögunum og framkvæmd þeirra en ekki
að beina sjónum að útköntunum í málinu hedur heildarmyndinni. Bent var á að koma þessu atriði
að í skólastefnunni sem og ákvæði um rétt nemenda til að fá kennslu.
Elna Katrín sagði að matsnefndin væri eini beini aðgangur KÍ inn í þetta lagaumhverfi og að
sjónarhornið í starfi nefndarinnar verði sífellt minna og sérhæfðara.
Elnu Katrínu og Ólafi var þakkað fyrir komuna á fundinn og samræðurnar og fóru þau af fundi.
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7.

ÖNNUR MÁL

Anna María lagði til að gagnlegt væri að nota punktana sem fram komu í samræðunum við
fulltrúa KÍ í matsnefnd við endurskoðun skólastefnunnar.
Vigdís dreifði ályktun frá samráðsfundi FSL þar sem lýst er yfir áhyggjum af stöðu barna í
leikskólum landsins, viðvera sé of löng og rými fyrir hvert barn of lítið, og að finna verði leiðir til
að bæta aðstöðu barna nú og til framtíðar.
Aðalheiður greindi frá nýlegum fundi framkvæmdastjórnar og stýrihóps list- og verkgreinakennara með fulltrúum mennta- og menningarmálaráðuneytis, Guðna Olgeirssyni og Margéti
Harðardóttur, um úttekt ráðuneytis á því hvort nemendur í grunnskólum fái lögbundinn
kennslustundafjölda í list- og verkgreinum samkvæmt námskrá grunnskóla, og sýna niðurstöður
úttektarinnar alvarlegan misbrest á þessu. Á fundinum fóru fram gagnlegar samræður. KÍ muni
taka saman minnisblað um fundinn með ábendingum um viðbrögð við niðurstöðunum og koma
til ráðuneytisins.

Fleira var ekki rætt og fundi var slitið kl. 16:00.
Alma Oddgeirsdóttir ritaði fundargerð.

6

