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Fundargerð framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ
37. fundur mánudaginn 20. nóvember 2017, kl. 13:00
Haldinn í Vestra, Kennarahúsinu
Mætt: Aðalheiður Steingrímsdóttir (KÍ), Alma Oddgeirsdóttir (FS), Anna María Gunnarsdóttir
(FF), Daníel Arason (FT), Fjóla Þorvaldsdóttir (FL) og Magnús J. Magnússon (SÍ).
Guðbjörg Ragnarsdóttir (FG) og Vigdís Guðmundsdóttir (FSL) boðuðu forföll.
DAGSKRÁ
1.
Fundargerð 36. fundar framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ 23. október 2017.
2.
Endurskoðun skólastefnu, ályktanir um skóla- og menntamál og umræðufundur
skólamálaráðs KÍ 4. desember 2017 um undirbúning fyrir þing KÍ, apríl 2018.
3.
Skóli og menntun fyrir alla.
4.
Samstarfsráð um starfsþróun.
5.
Norrænt samstarfsverkefni um leiðsögn við nýliða í kennslu.
6.
Önnur mál.

Aðalheiður setti fundinn og bauð Magnús J. Magnússon, nýjan fulltrúi SÍ í skólamálaráði,
velkominn til starfa í framkvæmdastjórn skólamálaráðs. Þá var gengið var til dagskrár.

1.

FUNDARGERÐ 36. FUNDAR FRAMKVÆMDASTJÓRNAR
SKÓLAMÁLARÁÐS KÍ 23. OKTÓBER 2017

Engar athugasemdir voru gerðar við fundargerðina og hún var samþykkt.

2.

ENDURSKOÐUN SKÓLASTEFNU, ÁLYKTANIR UM SKÓLA- OG
MENNTAMÁL OG UMRÆÐUFUNDUR SKÓLAMÁLARÁÐS KÍ 4.
DESEMBER 2017 UM UNDIRBÚNING FYRIR ÞING KÍ, APRÍL 2018

Aðalheiður sagði frá að hún hefði leitað sérstaklega til nokkurra hópa vegna endurskoðunar
skólastefnunnar, skólamálanefnda stjórnendafélaga KÍ, stjórnar Félags náms- og starfsráðgjafa
(FNS), formanna faggreinafélaga og stýrihóps list- og verkgreinakennara og óskað eftir
ábendingum um vinnuskjalið um endurskoðun stefnunnar, og að svör væru komin frá FNS og
nokkrum faggreinafélögum.
Farið var yfir vinnuskjalið og athugasemdir gerðar og breytingar færðar inn í það.
Rætt var um ályktanir um skólamál til að leggja fyrir þingið og var ákveðið að semja ályktun um
rannsóknir á skólastarfi, um menntun, vettvangsnám og stuðning við nýliða, að leggja áherslu á
faglega forystu stéttarinnar í ályktun um þátttöku stéttarinnar í mótun menntastefnu, og að koma
að kröfu um fleiri starfsstéttir inn í skólana í ályktun um menntun fyrir alla.
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Fjóla velti fyrir sér hvort krafa um lögverndun starfsheitisins sérkennari ætti ekki heima í ályktun.
Anna María velti fyrir sér hvernig hægt væri að koma að jafnréttismálum, vinnuverndarsjónarmiðum, fræðslumálum o.þ.h í ályktunum til þingsins. Aðalheiður benti á að komið væri inn á
vinnuverndarmál í kaflanum um skólann í skólamálastefnunni og að fræðslunefnd myndi leggja
ályktun fyrir þingið um fræðslumál.
Rætt var um fundinn í skólamálaráði 4. desember nk. en þar verður rætt um drög að skólastefnu
KÍ og að skólamálaályktunum. Á fundinum verður hópavinna þar sem hver hópur fær ákveðinn
hluta skólastefnu og ályktanir til umfjöllunar. Fulltrúar í framkvæmdastjórn munu stýra
hópastarfinu. Rætt var um í hvaða formi leggja ætti ályktanirnar fram á fundinum, hvort nokkrir
punktar ættu að vera um efni hverrar ályktunar og biðja fólk að bæta við eða hvort ætti að hafa
þetta alveg opið, hafa bara yfirskrift ályktana og biðja fólk að koma með punkta til að hafa í efni
þeirra. Framkvæmdastjórn hallaðist að því að hafa nokkra punkta um efni hverrar ályktunar til að
flýta fyrir vinnunni.

3.

SKÓLI OG MENNTUN FYRIR ALLA

Á síðasti fundi í stýrihóp um menntun fyrir alla 9. nóvember sl. var gerð grein fyrir ýmsum
fundum sem verkefnisstjóri hefur sótt að undanförnu til að kynna verkefnið, og einnig var gerð
grein fyrir samræðum sem væru í gangi milli stýrihóps um menntun fyrir alla og kynningarhóps
samstarfsráðs um starfsþróun um að vinna saman að kynningarmálum fyrir bæði verkefnin. Rætt
er um gerð 10 stuttra myndbanda sem gætu kynnt kjarnaatriði beggja verkefna fyrir kennurum,
stjórnendum, foreldrum og öðrum aðilum bæði verkefnin, og að stofna til rýnihóps kennara og
skólastjórnenda sem myndi koma með hugmyndir um efni myndbandanna.
Aðalheiður sagði að hún hefði gert grein fyrir stöðu vinnunnar í stýrihópnum um menntun fyrir
alla á stjórnarfundi KÍ 17. nóvember sl.
Rætt var um umræðufundinn í skólamálaráði KÍ 15. nóvember sl. um menntun fyrir alla og gekk
hann vel. Ragnar Þorsteinsson verkefnastjóri hélt erindi um verkefnið og fulltrúar í skólamálaráði
ræddu saman í hópum um spurningar. Aðalheiður er að taka saman fundargerð fundarins og mun
gera grein fyrir niðurstöðum hópvinnu á fundinum á næsta fundi í stýrihópi um menntun fyrir
alla.

4.

SAMSTARFSRÁÐ UM STARFSÞRÓUN

Aðalheiður sagði frá dagskrá næsta fundar í samstarfsráðinu sem haldinn verður fimmtudaginn
23. nóvember. Viðamikill fundur þar sem meðal annars verður rætt um nýliðun í kennarastétt og
brotthvarf úr starfi. Á fundinum verða ýmsar kynningar um málefnið fyrir hádegi og eftir hádegi
verður hinn eiginlegi fundur samstarfsráðsins. Aðalheiður sagði að Sigurjón Mýrdal hefði
tilkynnt að hann myndi taka að sér að verða starfsmaður samstarfsráðsins i hálfu starfi frá og með
1. desember nk. en ekki er vitað hver tekur við sem formaður ráðsins. Mjög jákvætt er að
samstarfsráðið hafi loksins fengið starfsmann til að koma verkefnum á betra skrið. Kynningarhópur samstarfsráðsins er að fara í samstarf við stýrihóp um menntun fyrir alla um kynningar á
báðum verkefnunum. Starfshópur um greiningu á þörfum fyrir starfsþróun er að taka saman
2

Skólamálaráð KÍ - 37. fundur 20. nóvember 2017

greinargerðir fyrir hvert skólastig og tónlistarskóla um hvaða nýjar kröfur hafa komið til
sögunnar í starfi kennara og stjórnenda og áhrif á þarfir þeirra fyrir starfsþróun. Þetta er mjög
mikilvæg vinna sem verður notuð til að útfæra stoðkerfi við starfsþróun. Hópurinn um stoðkerfi
við starfsþróun hefur unnið að því að útfæra þróunarverkefni um gagnlegt stoðkerfi við starfsþróun í skólum sem stefnt er að hleypa af stokkunum á skólaárinu 2018-2019, og er næsta skrefið
að sækja um fjármuni til verkefnisins til menntamálaráðherra og einnig er rætt um að skoða að
sækja um styrk til Erasmus+. Áætlaður kostnaður við verkefnið er 13 milljónir kr.
Aðalheiður sagði að hún hefði gert grein fyrir stöðu vinnunnar í samstarfsráðinu á stjórnarfundi
KÍ 17. nóvember sl.

5.

NORRÆNT SAMSTARFSVERKEFNI UM LEIÐSÖGN VIÐ NÝLIÐA Í
KENNSLU

KÍ tekur þátt í norrænu samstarfsverkefni um leiðsögn við nýliða í kennslu með þremur öðrum
kennarasamtökum: Danmarks Lærerforening, IMAK kennarasamtökunum á Grænlandi,
Utdanningsforbundet i Noregi, og tveimur háskólum sem mennta kennara: Háskólanum í
Suðaustur Noregi og Háskólanum í Åbo Finnlandi. Verkefnið stendur yfir 2017-2020. Nordplus
Horisontal veitir styrk til verkefnisins. Markmiðið er að:
1.

beina sjónum að tímanum frá því að kennaramenntun er lokið og til þess að hefja
kennslu, rannsaka og ræða aðstæður nýliða fyrir starfsþróun fyrstu fimm árin í starfi,

2.

að koma á norrænu neti fyrir nýliða í kennslu sem yrði tengt við Netið fyrir nýliða í
kennslu í Noregi (det Nasjonale nettverket for veiledning av nyutdannede lærere i
Norge https://www.nyutdannede.no/),

3.

að hafa frumkvæði að, koma á og hafa með höndum úttektir og
samanburðarrannnsóknir á tímanum frá því að kennaramenntun er lokið og til þess að
hefja kennslu, aðstæðum nýliða í skólum, skipulag á leiðsögn og öðrum stuðningi
sem getur stuðlað að starfsþróun nýliða í kennslu á Norðurlöndunum, þróa þekkingu á
þessu sviði og miðla reynslu og hugmyndum sem hægt er nýta í norræna stefnumótun
um leiðsögn við nýliða og í einstökum löndum.

Búið er að halda tvo netfundi um verkefnið og er rætt um möguleikann á því að leggja fyrir
spurningakönnun um leiðsögn við nýliða í kennslu í einstökum þátttökulöndum (samanburðarrannsókn) til að afla upplýsinga um viðhorf nýliða til leiðsagnar og fleiri svið. Rætt er um að
hvert þátttökuland tæki saman nokkrar spurningar sem gagnlegt væri að nota, og þeim safnað
saman, og því næst listaðar upp tilteknar spurningar, og að hvert þátttökuland leiti síðan til
fræðimanna á þessu sviði í sínum löndum til að fá álit á því hvaða rannsóknir séu til í viðkomandi
landi um leiðsögn við nýliða, hvað sé ókannað, og hvað sé mikilvægt að kanna í svona
samanburðarrannsókn, og er horft til þess að þeir fræðimenn sem einstök þátttökulönd leita til
vegna þessarar rannsóknar í sínum löndum væru tengiliðir við hana. Aðalheiður hefur leitað til
tveggja fræðimanna hér á landi sem eru sérfræðingar á sviði leiðsagnar með nýliðum í kennslu,
Lilju M. Jónsdóttur MVS/HÍ og Maríu Steingrímsdóttur við HA til að kanna hvort þær gætu verið
slíkir tengiliðir hérna heima, og hafa þær tekið vel í það.
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Aðalheiður sagði að komið hefði í ljós þegar hún hafði samband við Lilju og Maríu að norræn
rannsókn á leiðsögn við nýlíða hafi verið unnin 2014-2015 sem HA tók þátt í fyrir hönd Íslands.
Mikil gögn væru til um Ísland en svörun hefði verið dræmari í hinum löndunum. Aðalheiður
ætlar að ræða við HA um möguleika á að fá aðgang að þessum gögnum.
Umræður fóru fram um drög að spurningum til að senda hinum þátttakendunum í verkefninu.
Fjóla taldi að eigindleg rannsókn veiti meiri upplýsingar en megindleg. Anna María lagði til að
leiðsagnarkennarar verði spurðir um hvað þeir fái út úr leiðsögninni og hvernig (eins og
nýliðarnir eru spurðir um), og að spyrja skólastjórnendur líka um hvað skólinn fái út úr leiðsögn
við nýliða. Ákveðið var að senda spurningarnar til hinna þátttakendanna með þessum breytingum.
Aðalheiður sagði að á næsta fundi samstarfsráðsins ætli fulltrúar KÍ gera grein fyrir samstarfsverkefninu og óska eftir að samstarfsráðið ræði mögulega aðkomu ráðsins að því og með hvaða
hætti hún gæti verið. Samstarfsverkefnið falli mjög vel að verkefnum samstarfsráðsins og þá
einkum að því að útfæra stoðkerfi til að styðja við starfsþróun kennara, ráðgjafa og skólastjórnenda, stuðning við skóla og háskóla. Verkefnið getur meðal annars nýst til að móta heildstæða
stefnu um stuðning og leiðsögn við nýliða hér á landi og stoðkerfi við stuðning og leiðsögn í
skólum.

6.

ÖNNUR MÁL
a. Rætt var um framboð til varaformanns KÍ en sex manns hafa boðið sig fram.
Framboðsfundur verður haldinn 4. desember og rafræn kosning fer fram 7.-13. desember.

b.

Aðalheiður ræddi um fund sem haldinn var í ráðgjafarnefnd Menntamálastofnunar 14.
nóvember sl. Á dagskrá var gerð útgáfustefnu og útgáfuáætlunar MMS um náms- og
kennsluefni fyrir grunnskólann. Fyrst og fremst er stefnt að því horfa á þarfir nemenda en
ekki á tæknimál og að samhengi sé á milli aðalnámskrár, náms- og kennsluefnis og
starfsþróunar kennara. Aðalheiður kynnti á fundinum og lagði fram ályktun KÍ um námsog kennslugögn sem var vel tekið. Á fundinum var einnig rætt um fagráð MMS og kom
fram að fundur væri framundan í fagráði um námsgögn en óljós svör hefðu komið við
fyrirspurnum um fundi í hinum fagráðunum. Á dagskrá fundarins hefði einnig átt að ræða
endurskipulagningu og samhæfingu vinnu vegna velferðarmála nemenda í leikskólum,
grunnskólum og framhaldsskólum, en ekki hefði veri tími til þess. Aðalheiður bað
framkvæmdastjórn að skoða skjalið um velferðarmálin og koma athugasemdum við það til
hennar, og hvatti fulltrúa í fagráðum MMS að ganga fast eftir að fundir væru haldnir í þeim.
a.
Aðalheiður sagði að hún myndi funda á næstunni með MMS um þau atriði sem rædd
hefðu verið á fundinum með MMS þegar ályktun málþings KÍ um náms- og kennsluefni
fyrir skólakerfið var kynnt, en þá hafi verið rætt um tvennt, annars vegar að gera úttekt á
stöðu náms- og kennsluefnis í skólakerfinu og þörfum nemenda, kennara og skóla fyrir
útgáfu á náms- og kennsluefni, og hins vegar um að afla upplýsinga hjá öðrum löndum sem
standa framarlega á sviði náms- og kennslugagnagerðar fyrir nemendur og kennara út frá
framboði, aðgengi, gæðum, fjölbreytileika og gjaldfrelsi nemenda og foreldra.

c.

Aðalheiður sagði frá fundi samstarfsnefndar KÍ og MVS/HÍ sem var haldinn 13.
nóvember sl. Mest var rætt um breytingar MVS/HÍ á deildaskiptingu á sviðinu, fjölga á
deildum í fjórar og koma kennaramenntun fyrir í öllum deildum, menntun leikskólakennara
og grunnskólakennara á yngsta stigi verði saman í einni deild, og í annarri deild menntun
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grunnskólakennara á mið og efsta stigi og menntun framhaldsskólakennara. Framtíðarsýn
sviðsins er að tvö leyfisbréf verði fyrir kennara, annað fyrir leikskólakennara og
grunnskólakennara á yngsta stigi, og hitt fyrir grunnskólakennara á mið og efsta stigi og
kennara í framhaldsskólum. Fulltrúar Menntavísindasviðs voru spurðir um að hvaða leyti
þessar breytingar munu efla kennaranámið, auka aðsókn og fjölga útskrifuðum kennurum
en fátt hafi verið um svör við þeirri spurningu.

d.

Fjóla sagði að stjórn FL ætli að styrkja 24 háskólamenntaða leiðbeinendur í FL til
framhaldsnáms í leikskólakennarafræðum svo að þeir hljóti leyfisbréf sem leikskólakennarar, styrkur pr. einstakling er 600 þúsund krónur. Fjóla sagði einnig frá að Valdís
Jónsdóttir talmeinafræðingur hafi gert kennsluefni fyrir leikskóla um röddina en það var
gert í kjölfar þróunarverkefnis um hljóðvist í leikskólum Akureyrarbæjar. Hún ætlar að leita
til MMS og athuga með útgáfu þessa efnis sem námsefni fyrir leik- og grunnskóla. Einnig
að skoða hvort þeir aðilar sem komu að þróunarverkefninu um Hljóðvist vilja styrkja
útgáfuna.

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

5

