Skólamálaráð KÍ - 34. fundur 23. ágúst 2017

Fundargerð framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ
34. fundur miðvikudaginn 23. ágúst 2017, kl. 13:30-17:00
Gallerí, Grand hóteli, Reykjavík
Mætt: Aðalheiður Steingrímsdóttir (KÍ), Alma Oddgeirsdóttir (FS), Anna María Gunnarsdóttir
(FF), Fjóla Þorvaldsdóttir (FL) og Ingileif Ástvaldsdóttir (SÍ).
Daníel Arason (FT), Guðbjörg Ragnarsdóttir (FG) og Sigurður Sigurjónsson (FSL) boðuðu
forföll.
Fundurinn er vinnufundur framkvæmdastjórnar og skiptist í þrjá hluta:
a.
hefðbundið fundarstarf,
b.
hópastarf um tiltekin viðfangsefni og
c.
niðurstöður hópastarfs og umræður.
DAGSKRÁ
Kl. 13:30-14:30

Kl. 15:30-15:45
Kl. 15:45-16:45
Kl. 16:45-17:00
Kl. 17:00

a.

Hefðbundið fundarstarf:
1.
Fundargerð 33. fundar framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ 23. júní
2017.
2.
Kennaramenntun og nýliðun.
3.
Menntun án aðgreiningar.
4.
Málþing skólamálaráðs KÍ 5. september 2017 um náms- og
kennslugögn.
5.
Alþjóðadagur kennara.
6.
Önnur mál.
Kaffihlé.
Hópastarf og niðurstöður hópastarfs og umræður.
Fundadagar framkvæmdastjórnar haust 2017 og vor 2018 fram að þingi.
Fundi lokið.

HEFÐBUNDIÐ FUNDARSTARF

Aðalheiður bauð fundarfólk velkomið og gengið var til dagskrár.

1.

FUNDARGERÐ 33. FUNDAR FRAMKVÆMDASTJÓRNAR
SKÓLAMÁLARÁÐS KÍ 23. JÚNÍ 2017

Fundargerðin var samþykkt með smávægilegum breytingum.
Umræður voru um eftirfarandi atriði í fundargerðinni:
Samstarf við þrjú sveitarfélög vegna málefna tvítyngdra/fjöltyngdra barna.
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Aðalheiður ræddi við Kristrúnu Sigurjónsdóttur um stöðuna á þessu samstarfi hjá sveitarfélögunum þremur og sendi póst til fulltrúa þeirra til að fá upplýsingar um stöðuna og hvernig þau
sæju fyrir sér framhaldið, svör eru ekki komin við þeirri fyrirspurn.
Í undirbúningi er að KÍ og Sambandið óski sameiginlega eftir fundi með dómsmálaráðherra til að
fylgja eftir greinargerð starfshóps frá 16. janúar 2017 um menntun og skólagöngu barna í leit að
alþjóðlegri vernd til að ýta á aðgerðir í málaflokknum.
Fundur KÍ og faggreinafélaga.
Aðalheiður minnti á spurningarnar sem sendar voru til faggreinafélaganna í kjölfar fundarins með
þeim í vor og þau beðin að senda svör eftir sumarleyfin. Aðalheiður mun hafa samband við
félögin og minna á þessar spurningar.
Samstarfsráð um starfsþróun

Kynningarnefnd
Anna María ræddi um kynningarefni um starfsþróun og samstarfsráðið til að kynna fyrir
félagsmönnum KÍ. Þetta væri hins vegar ekki einfalt því málefni ráðsins væru flókin. Eftir
umræður varð úr að Aðalheiður taki saman einfalt og hnitmiðað kynningarefni sem væri
hægt að nota til að kynna starfsþróun og samstarfsráðið á fundum sem aðildarfélög KÍ væru
með á næstu mánuðum. Aðalheiður bað fulltrúa í framkvæmdastjórn að senda sér
upplýsingar um þá fundi sem stæðu fyrir dyrum hjá aðildarfélögum KÍ á næstunni.

Nefnd um þarfir fyrir starfsþróun
Anna María nefndi að sig vanti enn svör frá aðildarfélögum KÍ um hvað hafi breyst í starfi
kennara og skólastjórnenda á liðnum árum og þarfir fyrir starfsþróun til að geta tekið saman
svörin. Fulltrúar í framkvæmdastjórn munu taka saman svörin í sínum skólamálanefndum
og senda þau til Önnu Maríu sem fyrst. Áður hafði framkvæmdastjórn ákveðið að nota
septemberfund sinn til að taka saman svörin og var ákveðið að færa það viðfangsefni til
októberfundar.

Nefnd um stoðkerfi við starfsþróun
Rætt var um útfærslu stoðkerfisnefndar á þróunarverkefni um gagnlegt stoðkerfi við
starfsþróun kennara og skólastjórnenda í fjórum skólum en hún fékk góðar undirtektir á
fundi stýrihóps samstarfsráðs í byrjun júlí fyrr í sumar og var nefndin beðin að útfæra betur
nokkur atriði og koma þróunarverkefninu í farveg. Ekki verður hægt að fara af stað með
það ef samstarfsráðið fær ekki skýrar línur frá ráðherra um fjármuni og starfsmann.

Stýrihópur samstarfsráðs
Aðalheiður greindi frá að enn hafi ekkert gerst varðandi fjármuni og starfsmann fyrir
samstarfsráðið og að stýrihópurinn hafi ekkert heyrt frá ráðherra um þetta eftir fund
stýrihópsins með honum sem haldinn var 12. júní sl.
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Menntamálastofnun
Aðalheiður greindi frá að úttekt væri í gangi á starfsemi og starfsháttum stofnunarinnar að
frumkvæði hennar sjálfar, sem óháðir aðilar sæju um sem eigi að liggja fyrir í haust.
Umræður fóru fram um að langt væri síðan fundir hefðu verið haldnir í fagráðum
Menntamálastofnunar. Aðalheiður lagði til að þeir sem eru í fagráðunum frá aðildarfélögum KÍ
myndu senda erindi til Menntamálastofnunar til að knýja á um fundi í ráðunum.

2.

KENNARAMENNTUN OG NÝLIÐUN

Umræður fóru fram um reglugerð um inntak menntunar leik-, grunn- og framhaldskólakennara,
nr. 872/2009 og reglugerð um breytingar á reglugerð um inntak kennaramenntunar nr. 451/2017.
Litlar breytingar hafa verið gerðar á reglugerðinni og eru þær þessar helstar. Í fyrsta sinn eru
tekin skref að því að skilgreina vettvangsnámið í kennaramenntuninni og að það eigi að vera ólíkt
eftir skólastigum sem er mjög jákvætt. Búið er að fækka einingum í kennslufræðihluta
leikskólakennaranáms og sérhæfingarhlutinn stækkaður með því móti og enn er óljóst um
útfærslu á 3. kaflanum í reglugerðinni um sérhæfingu til kennslu á öðrum skólastigum og
gildissviði leyfisbréfa á aðliggjandi skólastigum. Það eru líka vonbrigði að ekki er gerð nein
bragarbót á menntun starfsmenntakennara en góðar fyrirmyndir um menntun þeirra eru á hinum
Norðurlöndunum.
Umræður fóru fram um tillögur og greinargerð starfshóps MVS, HA og sambandsins um
nýliðunarvandann í kennarastétt í leikskólum og grunnskólum.
Aðalheiður greindi frá nýlegum fundi sem KÍ, FG, FL og SÍ áttu með starfshópi MVS, HA og
sambandsins um tillögurnar og greinargerðina en þar var óskað eftir að KÍ og félögin kæmu með
endurgjöf á tillögur og greinargerð og munu þau taka saman umsögn.
Framkvæmdastjórn er sammála um að tillögur og greinargerð nái vel utan um nýliðunarvandann,
og komu eftirfarandi atriði fram í umræðum:


Vettvangsnámið þarf að vera sýnilegra (2. kafli) og þarf að skilgreina það í lögum um
kennaramenntun til að búa til grunn fyrir skuldbindingar um að vettvangsnámið verði
veigamikill hluti kennaramenntunar.



Skýra þurfi hvað átt sé við með þrepaskiptu kennaranámi og hugtök í því sambandi
(3. kafli) Ekki kemur til greina að skilgreina sérstök starfsréttindi fyrir þá sem hafa
lokið hluta kennaranáms, t.d. aðstoðarkennari, með móti væri verið að gjaldfella
kennaranámið og gefa undir fótinn með að hægt væri að spara í menntakerfinu með
því að ráða leiðbeinendur til kennslu í stórum stíl sem aðferð við að leysa
nýliðunarvandann. Aðalheiður sagði að á fundinum með MVS, HA og sambandinu
hefði komið fram að MVS stefndi að því að fimmta árið í kennaranáminu verði
alfarið starfsnám á vettvangi og að það verði launað. Þetta þyrfti þá að taka fyrir á
vettvangi kjarasamninga FG og FL við þeirra viðsemjendur. Einnig þarf KÍ að ræða
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og setja fram sín sjónarmið um útfærslu á fimmta árinu á vettvangi, inntak og
skipulag og atriði sem varða hlutverk skólanna sérstaklega við að mennta nemana.

3.



Varðandi styrki til kennaranema (2. kafli) kom fram sú hugmynd að KÍ gæti auglýst
verkefni meðal kennaranema sem þurfi að vinna að og greitt nemum fyrir þá vinnu.



Varðandi tillögur um leiðsögn og stuðning við nýliða í starfi (4. kafli) var bent á að í
niðurstöðum fagráðs um starfsþróun kennara væri lagt til að komið yrði á leiðsagnarog stuðningskerfi við nýliða og að samstarfsráðið væri með þetta verkefni á sínu
borði. Mikilvægt er að skilgreina leiðsagnar- og stoðkerfi við nýliða í
kennaramenntunarlögum til að búa til grunn fyrir skuldbindingar við að koma á slíku
kerfi sem þyrfti að gerast miðlægt svo að allir nýliðar sætu við sama borð um aðgengi
að því og fleira. Einnig er nauðsynlegt að gera kjarasamninga um leiðsagnar- og
stuðningskerfi fyrir nýliða og semja um greiðslur til leiðsagnarkennara í skólunum
sem sjá um að veita nýliðum leiðsögn og stuðning, menntun fyrir leiðsagnarkennara,
skilgreiningar á starfsheitum og launasetningu.



Mikilvægt er að aðgerðaáætlun verði til um kafla 2, 3, 4 og 5 vegna alvarlegs
nýliðunarvanda, og umræðan um kafla 6 og 7 sem fer fram á mörgum stöðum væri
nauðsynlegt að draga saman.

MENNTUN ÁN AÐGREININGAR

Umræður fóru fram um málþing um niðurstöður úttektar Evrópumiðstöðvar á menntun án
aðgreiningar í leik-, grunn- og framhaldsskólum sem haldið verður á morgun, 24. ágúst.
Undirbúningur hefur að stærstum hluta verið í höndum ráðuneytis og er málþingið á vegum þess.
Það líti út fyrir fremur dræma þátttöku kennara því málþingið er á miklum annatíma í skólunum
við upphaf skólastarfs. Aðalheiður gerði athugasemdir við tímasetningu málþingsins í
stýrihópnum og varð úr að formaður hópsins sendi hvatningu til skólastjórnenda og sveitarfélaga
um að taka vel í málaleitan kennara um að taka þátt í málþinginu um úttektina. Ein skýring á
dræmri þátttöku kennara gæti líka verið að málið væri þeim fjarlægt og ekki verið að búa til
bjargráð núna fyrir þá. Fyrri hluti málþingsins er helgaður niðurstöðum úttektarinnar og seinni
hlutinn er tekinn undir málstofur þar sem umræður fara fram um einstaka hluta niðurstaðna
úttektarinnar. Mikilvægt er að málþingið heppnist vel og að því verði fylgt vel eftir með
umræðum úti í skólunum og annars staðar og með aðgerðaáætlun stýrihópsins um eftirfylgni með
niðurstöðunum. Aðalheiður greindi frá að ráðuneytið hefði ráðið Ragnar Þorsteinsson sem
starfsmann stýrihópsins í stað Karls Frímannssonar sem hefur verið ráðinn aðstoðarmaður
ráðherra. Stýrihópurinn um eftirfylgni skilaði fyrstu tillögum til ráðherra um aðgerðaáætlun í
byrjun júlí og kom bakhópur KÍ að þeirri vinnu með Aðalheiði og voru þau nokkuð sátt við
tillögurnar. Ráðherra samþykkti tillögu stýrihópsins fyrir skömmu með nokkrum breytingum og
sagði Aðalheiður að heppilegra hefði verið að áætlunin endurspeglaði betur tillögur
Evrópumiðstöðvarinnar eins og stýrihópurinn hafði lagt til.
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4.

MÁLÞING SKÓLAMÁLARÁÐS KÍ 5. SEPTEMBER 2017 UM NÁMS- OG
KENNSLUGÖGN

Farið var yfir dagskrána en á málþinginu verður spurningin um hvort náms- og kennslugögn séu í
takt við þarfir nemenda og kennara í brennidepli. Rætt verður um stöðuna á hverju skólastigi/
tónlistarskóla, Barnaheill og Heimili og skóli verða með innlegg og að lokum verður fjallað um
hvaða breytingar þurfa að verða í málaflokknum, hvað við getum lært af öðrum löndum, og lögð
fram fundarályktun um náms- og kennslugögn sem felur í sér brýningu til stjórnvalda um að
ráðast þurfi í mikið átak á þessu sviði. Um 80 manns hafa nú skráð sig á málþingið. Umræður
fóru fram um tækjakost skóla til að nota rafrænt námsefni og kostnað við það sem ríki og
sveitarfélög eigi að standa straum af, og um það hver það sé sem beri hina eiginlegu ábyrgð á að
nemendur hefðu fjölbreytt og vandað námsefni og þá miklu þörf sem væri á góðu íslensku efni
fyrir nemendur af erlendum uppruna.

5.

ALÞJÓÐADAGUR KENNARA

KÍ stendur fyrir ýmsum viðburðum á alþjóðadegi kennara þann 5. október og eru þeir stærstu
smásagnasamkeppni meðal nemenda á öllum skólastigum og skólamálaþing í samstarfi við SMÍ
sem haldið verður í Silfurbergi í Hörpu þennan dag. Undirbúningur fyrir skólamálaþingið hefur
gengið hægt en komin eru drög að dagskrá sem farið var yfir á fundinum. Dr. Zachary Walker er
aðalfyrirlesari þingsins og er umfjöllunarefni hans áhrif tölvu- og tæknivæðingar á menntun og
hvernig kennarar geta nýtt tæknina í kennslu og menntunarlegum tilgangi til að auka virkni
nemenda í námi. Á þinginu fara fram pallborðsumræður þar sem þátttakendur spegla viðfangsefni
ZW inn í íslenskt umhverfi og aðstæður. Þátttakendur í pallboði eru ZW, Ingvar Sigurgeirsson og
einn kennari frá hverju skólastigi. Gera þarf ráð fyrir þátttökugjaldi þar sem kostnaðarsamt er að
halda þingið og gæti gjaldið orðið kr. 7.500. Þinginu verður ekki streymt en upptökur verða
aðgengilegar að því loknu. Verið að undirbúa að fá inni á Menntakviku MVS sem haldin er 6.
október fyrir vinnustofur ZW fyrir kennara og skólastjórnendur. KÍ mun koma að formlegri
opnun Menntakviku MVS með rektor HÍ sem verður sama dag og skólamálaþinginu er lokið.
Bent var á að mikilvægt væri að taka viðtal við ZW og birta í Skólavörðunni.

6.

ÖNNUR MÁL
a. Aðalheiður greindi frá að fundur verði haldinn á ARC samstarfsvettvanginum dagana
11.-13. september á Írlandi og að hún muni sækja þann fund fyrir KÍ, en frá Íslandi fara líka
tveir fulltrúar menntamálaráðuneytis, forstjóri Menntamálastofnunar og einn fulltrúi frá
Sambandi íslenskra sveitarfélaga.

b.

Aðalheiður rifjaði upp að MVS óskaði eftir að KÍ tæki saman umsögn um breytingar
sem MVS er að gera á skipulagi og inntaki kennaramenntunar hjá sér. Aðalheiður tók
verkið að sér og sagði að umsögnin væri á lokastigi.

c.

Aðalheiður rifjaði upp þá ákvörðun framkvæmdastjórnar að taka saman greinargerð
um niðurstöður síðustu PISA rannsóknar á Íslandi út frá breiðum þemum í skólastefnunni,
aðbúnaði nemenda og starfsþróun kennara. Það hafi dregist að ljúka við greinagerðina en
vinna að henni væri þó komin langt á veg. Aðalheiður varpaði fram þeirri spurningu hvort
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þessi töf væri orðin það mikil að hætta ætti við að ljúka verkinu. Framkvæmdastjórn hvatti
til að lokið yrði við greinargerðina og hún send til menntamálaráðherra og mun Aðalheiður
gera það innan tíðar.

d.

Fjóla sagði frá verkefninu Hljóðvist í leikskólum sem fór fram í nokkrum leikskólum
á Akureyri og liggur niðurstaða þess fyrir. Ákveðin atriði þurfi að vinna með áfram og
fylgja eftir og hefur Fjóla tekið það að sér í samstarfi við Klöru E. Finnbogadóttur sem er
fulltrúi sambandsins í verkefninu. Vinna á kynningarefni um rannsóknina sem hægt verði
að nýta á öðrum skólastigum og til er efni á vef, svo sem gátlistar, fræðslubæklingar og
fleira til að varpa ljósi á bjargirnar sem eru fyrir hendi til að bæta hljóðvist og einnig er
ætlunin að vera með málþing um niðurstöðurnar. Fjóla óskaði eftir að fulltrúar í
framkvæmdastjórn kynni niðurstöður verkefnisins í sínum nefndum.
Þessum hluta fundarins var slitið kl. 15:10 og við tók vinna í tveimur hópum.
Alma Oddgeirsdóttir ritaði fundargerð.

b.

Hópastarf á vinnufundi

Aðalheiður fór yfir skipulagið á hópastarfinu og viðfangsefni sem eru þessi:
A.
B.
C.

Starfsáætlun haust 2017 og vor 2018 (fram að þingi KÍ 10.-13. apríl 2018).
Undirbúningur stefnumála fyrir þing KÍ.
Yfirskrift/þema þingsins, erindi o.fl.

Ákveðið var að geyma C. liðinn til næsta fundar framkvæmdastjórnar í september og því næst
skiptu fulltrúar sér í tvo vinnuhópa og ræddu um liði A. og B. Sjá lýsingu á liðum A., B. og C. í
fylgiskjali með þessari fundargerð.

c.

Niðurstöður hópastarfs og umræður

Hópur I: Alma, Anna María og Fjóla.
Hópur II: Aðalheiður og Ingileif.
A. Starfsáætlun skólamálaráðs
Endurskoðun á forgangsverkefnum
1.
Taka út lið 1 um hvítbók.
2.

Liður 2 um samstarfsráðið er óbreyttur.

3.

Breyta orðalagi í lið 3 svona: Samstarf við stjórnvöld og aðra aðila um
kennaramenntun og nýliðun.

4.

Sameina liði 4 og 6 og hafa svona: Efla umræða um skóla- og menntamál.

5.

Taka út lið 5 um að skilagreina hlutverk skólamálaráðs gagnvart
faggreinafélögum kennara.

6.

Bæta við lið um eftirfylgni með niðurstöðum úttektar á menntun án
aðgreiningar og málefnum barna í leit að alþjóðlegri vernd, þrýsta á stjórnvöld
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um að standa við skuldbindingar vegna barna í leit að alþjóðlegri vernd
samkvæmt alþjóðasáttmálum.
7.

Bæta við lið um undirbúning fyrir þing KÍ, skólastefnu og skólamálaályktanir.

Önnur verkefni í starfsáætlun sem þarf að vinna að:
1.
Frumvarp til laga um tónlistarskóla, ræða við FT um stöðuna á þessu.
2.

Málefni náms- og starfsráðgjafa, halda fund með stjórn FNS.

3.

Innleiðing á menntalögum, halda þessu vakandi.

4.

Eftirfylgni með aðgerðaáætlun um menntun án aðgreiningar.

Sérstakir fundir, málþing o.þ.h. á vegum skólamálaráðs, sérstakir fræðslufundir í
skólamálaráðinu í vetur
Rætt var um að ýmsir viðamiklir fundir/ráðstefnur væru í vetur og mikið starf væri
framundan við að undirbúa þingið og því væri ekki ástæða að framkvæmdastjórn blási til
frekari fundarhalda. Fjóla benti á að málþing verði á Akureyri um hljóðvist í skólum og
einnig væri það stefna framkvæmdastjórnar að halda fund með formönnum faggreinafélaga
næsta vor. Fundir sem framkvæmdastjórn þarf að halda fram yfir þá sem eru þegar á
dagskrá samkvæmt starfsáætlun eru þessir:
1.
Fundir með Menntamálastofnun um niðurstöður TALIS og notkun þeirra og um
fagráðin.
2.

Fundur með stjórn FNS um málefni náms- og starfsráðgjafa.

B. Undirbúningur stefnumála fyrir þing KÍ
Nýtt fóður í skólastefnuna

Opinbera menntakerfið, menntun og farsæld fyrir öll börn, alla hópa, áhersla á
lýðræði, mannréttindi og sjálfbærni.


Punktar frá ráðstefnu og málþingi um menntun barna í leit að alþjóðlegri vernd.



Styðjast við skilgreiningu fagráðs á starfsþróun, kennaramenntun sem ævilanga
menntun og stoðkerfi við menntun og starfsþróun, fagleg forysta og valdefling
stéttarinnar.



Menntun án aðgreiningar, lokaskýrsla og aðgerðaáætlun um eftirfylgni.



Nota punkta úr bókinni „Flip the System“.



Áskoranir sem blasa við í skólakerfinu vegna áhrifa tölvu- og
tæknivæðingarinnar á menntun og skólastarf, áhersla á notkun tækninnar til að
auka gæði menntunar.



Sérstakt efni um list- og verkgreinar.

Breytingar á skólastefnu, yfirskrift, framsetning, skipulag, inntak, kafli um list- og
verkgreinar o.fl. Yfirskrift

Hún gæti t.d. verið „Menntun sem mannréttindi og almannagæði“ og að nýliðun
sé rauði þráðurinn í stefnunni.
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Inngangur

Endurskoða inngang út frá stefnunni, hafa hana áfram stutta og hnitmiðaða, alls
ekki lengri en 10 bls.
Menntun kennara, Símenntun og starfsþróun og Framhaldsnám, rannsóknir og launuð
orlof

Sameina menntunarkaflann og kaflana um símenntun og starfsþróun,
framhaldsnám, rannsóknir og launuð orlof og að hafa heiti kaflans
„Kennaramenntun sem ævimenntun“.


Óþarfi að tiltaka meistaraprófið sérstaklega.



Leggja áherslu á að auka og tryggja leiðsögn við nýliða.



Tengja við það sem samstarfsráð um starfsþróun hefur unnið að og endurskrifa
kaflann í ljósi þess.



Skilgreining á starfsþróun þarf að vera skýr og hafa hana jafnvel inn í kaflanum,
og að styðjast við skilgreiningu fagráðsins á starfsþróun.

Kennarinn og kennarastarfið, Skólastjórnendur og Náms- og starfsráðgjafar

Sameina þessa kafla í einn einn kafla, biðja skólastjórnendur og náms- og
starfsráðgjafa að skoða sína kafla.


Yfirskrift nýs kafla sé fagleg forysta, endurskoða textann, leggja áherslu á
faglega forystu skólafólks og stuðning við kennara, skólastjórnendur og námsog starfsráðgjafa og stoðkerfi við starfsumhverfi.



Ræða sérstaklega um áhrif tölvu- og tæknivæðingar á menntun og skólastarf.

Nemendur

Bæta við efni um málefni barna í leit að alþjóðlegri vernd, áherslum á menntun
án aðgreiningar, og skilgreiningu á hugtakinu.

Námið


Áhersla á að námsgögn séu nemendum að kostnaðarlausu.

Fyrsta málsgrein er góð.



Taka út fjölbreytni í skólagerðum (lyktar af einkavæðingu).



Taka út að hver skóli móti sína skólanámskrá, þetta er í aðalnámskrám.



Námsmat er í aðalnámskrám, þarf ekki að vera hér.



Taka út skylduviðfangsefni/að eigin vali, það er í aðalnámskrá.



Leggja áherslu á fjölbreytt námsgögn, nemendum að kostnaðarlausu.



Áhersla á að nemendur hafi aðgang að fjölbreyttu list- og verknámi, hafa
sérstakt efni um list- og verknám og biðja stýrihóp list- og verkgreinakennara
að taka það verkefni að sér.



Skoða að hafa sérstakan kafla um faggreinafélög kennara og áherslu á að
ráðuneytið styrki sjálfstæða starfsemi félaganna.
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Drög að tímalínu skólamálaráðs um undirbúning fyrir þingið og skipulag, önnur atriði sem
varða þingundirbúning skólamálaráðs og skipulag

Drög að tímalínu skólamálaráðs um undirbúning fyrir þingið og skipulag voru
samþykkt, sjá fylgiskjal með þessari fundargerð.

Fundadagar framkvæmdastjórnar haust 2017 og vor 2018 fram
að þingi
Þessir fundadagar voru samþykktir:

2017






Mánudagur 25. september kl. 13:30.
Mánudagur 23. október kl. 13:30.
Mánudagur 20. nóvember kl. 13:30.
Mánudagur 4. desember kl. 15:00 í öllu skólamálaráðinu.
Mánudagur 11. desember kl. 13:30 í framkvæmdastjórn.






Mánudagur 22. janúar kl. 13:30.
Mánudagur 19. febrúar kl. 13:30.
Mánudagur 12. mars kl. 13:30.
Fimmtudagur 5. apríl kl. 13:30.

2018

Ekki var fleira rætt og fundi slitið kl. 17:00.
Alma Oddgeirsdóttir ritaði fundargerð.
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FYLGISKJAL
LÝSING Á VIÐFANGSEFNUM Í LIÐ A
A.

Starfsáætlun skólamálaráðs KÍ haust 2017 og vor 2018 (fram að þingi KÍ 10.-13. apríl
2018)
1.
Viljum við endurskoða forgangsverkefnin, hvaða atriði og hvernig?
2.
Viljum við vera með sérstaka fundi, málþing o.þ.h. í vetur á vegum skólamálaráðs,
um hvað, hvenær?
3.
Viljum við vera með sérstaka fræðslufundi í vetur í skólamálaráðinu, um hvað,
hvenær?
4.
Önnur atriði sem varða starfsáætlun?

Gögn: Starfsáætlun skólamálaráðs 2014-2018. Endurskoðun 2016-2017.

Til hliðsjónar í umræðum
Viðfangsefni sem verða væntanlega ofarlega á baugi í starfinu í vetur og fundir

Kennaramenntun, nýliðun og brotthvarf úr starfi.

Samstarfsráð um starfsþróun.

Samstarfsnefndir KÍ og háskóla.

Menntun án aðgreiningar.

Menntun barna í leit að alþjóðlegri vernd/tví- og fjöltyngdra barna.

Starf Menntamálastofnunar.

List- og verkgreinar.

Norræn menntamálavika.

Fleira?
Fundir







Málþing um menntun án aðgreiningar 24. ágúst.
Málþing um náms- og kennslugögn 5. september.
Alþjóðadagur kennara og skólamálaþing.
Fundir um list- og verkgreinar, með kennurum, menntmálaráðuneyti um úttekt á listog verkgreinum og öðrum aðilum.
Fundir með fulltrúum KÍ í matsnefnd og undanþágunefndum grunnskóla og
framhaldsskóla um starf þessara nefnda, sbr. starfsáætlun skólamálaráðs.
Fleira?

LÝSING Á VIÐFANGSEFNUM Í LIÐ B
B. Fyrsta umræða um undirbúning stefnumála fyrir þing KÍ 2018
Á fundi framkvæmdastjórnar í júní sl. var ákveðið að byrja á stærstu stefnumálunum á þessum
vinnufundi, skólastefnu, stefnu um kennaramenntun, starfsþróun. Skólastefnan skiptist í þessa
kafla:
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Inngangur
Menntun kennara
Símenntun, starfsþróun
Framhaldsnám, rannsóknir og launuð orlof
Kennarinn og kennarastarfið
Skólastjórnendur
Náms- og starfsráðgjafar í grunn- og framhaldsskólum
Nemendur
Námið
Skólinn
Samstarf heimila og skóla

Lagt er til að á þessum vinnufundi framkvæmdastjórnar verði sjónum einkum beint að
skólastefnu því hún er meginumgjörðin um stefnu KÍ í skóla- og menntamálum og myndar
jafnframt grunn fyrir aðrar tillögur/ályktanir til þingsins á þessu sviði, - og að framkvæmdastjórn
bíði aðeins með umræðu um þær.
1.

Hvaða ný sjónarhorn og áhersluatriði hafa komið til sögunnar í skóla- og
menntamálum, bæði hér á landi og á alþjóðavísu á tímabilinu 2014-2018 sem koma
ekki fram í núverandi skólastefnu en sem ástæða væri til að stefnan endurspeglaði?
Hvaða nýtt fóður/hugmyndir myndum við vilja draga saman í þessu skyni, hvaðan?

2.

Hvaða breytingar þarf að gera á skólastefnunni, framsetningu, skipulagi og inntaki? Á
að vera sérstakur kafli í skólastefnunni um list- og verkgreinar eins og rætt hefur verið
um, og myndum við vilja að skólastefnan hefði tiltekna yfirskrift?

3.

Önnur atriði sem varða undirbúning stefnumála fyrir þingið?

4.

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. Samkvæmt tímalínu stjórnar
KÍ um þingundirbúninginn (sjá í fundargögnum) er gert ráð fyrir að starfshópur
undirbúi tillögur til stjórnar um þema þings og gestafyrirlesara, dagskrá og skipulag
og að stjórn taki ákvörðun um þetta á stjórnarfundi 15. desember 2017, að tillögum
sem eiga að fá umfjöllun á þingi skuli skilað til stjórnar eigi síðar en 27. febrúar
2018, og að lokadagur útsendinga þinggagna (birting á vefnum) verði 20. mars 2018
en þá eru þrjár vikur í þingið.

Umræður um:
a.
Drög að tímalínu skólamálaráðs um undirbúning fyrir þingið og skipulag.
b.

Önnur atriði sem varða þingundirbúning skólamálaráðs og skipulag?

Drög að tímalínu:

23. ágúst 2017: Vinnufundur framkvæmdastjórnar um starfsáætlun 2017-2018,
endurskoðun skólastefnu, drög að tímalínu skólamálaráðs um þingundirbúning og
hugmyndir um yfirskrift/þema þingsins, erindi o.fl. Fulltrúar í framkvæmdastjórn fara
með þessa umræðu inn í sínar nefndir og senda AS skrifleg viðbrögð í tæka tíð fyrir
septemberfund framkvæmdastjórnar.
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September 2017: Fundur framkvæmdastjórnar: Gengið frá tímalínu
þingundirbúnings, fyrsta umræða fer fram um drög að endurskoðun skólastefnu, um
aðrar tillögur/ályktanir til að leggja fyrir þingið á grunni skólastefnu og um drög að
hugmyndum um yfirskrift/þema þingsins, erindi o.fl. Fulltrúar í framkvæmdastjórn
kynna tímalínu þingundirbúnings í sínum nefndum og bera umræðu um hin málin þar
inn og koma með viðbrögð við þeim á októberfundi framkvæmdastjórnar.



Október 2017: Fundur framkvæmdastjórnar: önnur umræða um endurskoðun
skólastefnu, um aðrar tillögur/ályktanir og gengið frá tillögum um yfirskrift/þema
þingsins, erindi o.fl. Fulltrúar í framkvæmdastjórn bera umræðu um málin inn í sínar
nefndir og koma með viðbrögð við þeim á nóvemberfundi framkvæmdastjórnar.



Nóvember 2017: Fundur framkvæmdastjórnar: þriðja umræða um endurskoðun
skólastefnu og um aðrar tillögur/ályktanir og mál undirbúin fyrir sérstakan fund
skólamálaráðsins í desember um þingið og frágang stefnumála vegna umræðu um þau
í stjórn KÍ í janúar og febrúar 2018.



Desember 2017: a) Sérstakur fundur haldinn í öllu skólamálaráðinu um þingið og
frágang stefnumála vegna umræðu um þau í stjórn KÍ í janúar og febrúar. b) Fundur
framkvæmdastjórnar um frágang skólastefnu til að leggja fyrir stjórnarfund KÍ 19.
janúar 2018.



Janúar 2018: Fundur framkvæmdastjórnar: umfjöllun um skólastefnu í ljósi umræðna
í stjórn KÍ í janúar og frágangur annarra tillagna/ályktana um skóla- og menntamál á
grunni skólastefnu KÍ til að leggja fyrir stjórn KÍ 16. febrúar 2018.



Febrúar 2018: Fundur framkvæmdastjórnar: umfjöllun um skólastefnu og aðrar
tillögur/ályktanir í ljósi umræðu í stjórn KÍ í febrúar. Vinna að lokafrágangi
stefnuskjala.



Mars 2018: Fundur framkvæmdastjórnar: Vinna að snyrtingu stefnuskjala ef með
þarf, umræða um þingið og framkvæmd þess.



Apríl 2018: Síðasti fundur í framkvæmdastjórn í aprílbyrjun, umræða um þingið og
framkvæmd þess. Þing KÍ haldið 10.-13. apríl.

Gögn:



Skjal með skólastefnu og skólamálaályktunum 2014-2018.
Tímalína stjórnar KÍ vegna undirbúnings fyrir þingið frá stjórnarfundi KÍ 18. ágúst
2017.

Til hliðsjónar í umræðunum
Yfirlit yfir ýmislegt fóður/hugmyndir vegna undirbúnings þingmála:
1.
Samþykktir heimsþings alþjóðasamtaka kennara 2015


Hefti með öllum samþykktum:
http://ki.is/images/Skrar/Frettir/2016/SKYRSLUR_EI_Compendium_of_resolu
tions_adopted_by_7th_World_Congress_23062016.pdf.



Skólastefna:
http://ki.is/images/Skrar/Frettir/2016/SKYRSLUR_EI_Building_the_Future_thr
ough_Quality_Education_23062016.pdf.
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Stefna um mannréttindi og réttindi stéttarfélaga:
http://ki.is/images/Skrar/Frettir/2016/SKYRSLUR_EI_Strengthening_Rights_t
hrough_Education_Unions_23062016.pdf.

2.

Skýrsla fagráðs um starfsþróun kennara og skólastjórnenda: samstarfsráðið,
kennaramenntun sem ævimenntun, stoðkerfi við starfsþróun:
http://starfsthrounkennara.is/wp-content/uploads/2014/02/skyrsla160310.pdf.

3.

Efni frá Atlantic Rim Collaboratory (ARC) samstarfsvettvanginum: farsæld og
menntun barna og ungmenna: http://atrico.org/.

4.

Niðurstöður úttektar Evrópumiðstöðvarinnar á menntun án aðgreiningar á Íslandi í
leik-, grunn- og framhaldsskólum:
https://www.stjornarradid.is/default.aspx?PageID=efb6b468-50de-11e7-941a005056bc530c.

5.

Efni frá „International Summit on the Theaching Profession“ 2017 og fyrri ár:
http://www.istp2017.uk/.

6.

Fleira?

Lýsing á viðfangsefnum í lið C
C.

Fyrsta umræða um hugmyndir um yfirskrift/þema þingsins, erindi o.fl.
1.
Hugmyndir um yfirskrift/þemu, erindi o.fl.?
2.

Myndum við vilja leggja til að á þinginu verði líka boðið upp á nokkrar málstofur um
tiltekin efni?

3.

Önnur atriði?

Til hliðsjónar í umræðunum
Yfirlit yfir yfirskriftir/þemu síðustu þriggja þinga KÍ, fyrirlesara o.fl.:

Þing KÍ 1.-4. apríl 2014: „Samstaða um menntun - forsenda framfara“, ekkert erindi
við setningu en Hafdís Ingvarsdóttir með erindi á fimmtudagsmorgni þriðja
þingdaginn „Á vit fagmennskunnar", og Ægir Karl Ægisson á föstudagsmorgni fjórða
þingdaginn „Sjálfræði kennarastéttarinnar". Nefndarstörf fóru ekki fram á kvöldin og
tóku því meira pláss í dagskránni miðað við fyrri þing en þingið 2014 stóð í fjóra
daga (byrjaði kl. 13:00 á þriðjudegi og lauk kl. 17:00 á föstudegi) en árin 2011 og
2008 voru þingin í þrjá daga (hófust kl. 13:00/14:00 fyrsta daginn og lauk seinni
partinn þriðja daginn) og nefndarstörf á kvöldin.


Þing KÍ 6. til 8. apríl 2011: „Í skólanum, í skólanum er framtíð þjóðar falin“, í
upphafi erindi Capacent „Rannsókn á viðbrögðum stjórnvalda í Finnlandi við
kreppunni 1991“, og á fimmtudagsmorgni þrjú erindi: menntamálaráðherra, Fred van
Leeuwen framkvæmdastjóri alþjóðasamtaka kennara og Peter Mortimer fyrrverandi
forstöðumaður Menntavísindasviðs Háskólans í London „The dilemmas and
challenges of education today”, PM var gestafyrirlesari þingsins.



Þing KÍ 9. til 11. apríl 2008: „Kennaralaun og skólastarf í innlendu og alþjóðlegu
samhengi“, í upphafi erindi Thulas Nxesi forseta alþjóðasamtaka kennara og kynning
á launakönnun Capacent, á fimmtudagsmorgni tvö erindi: menntamálaráðherra, og
Þorvaldur Gylfason prófessor um „Kennaralaun og skólastarf í innlendu og
alþjóðlegu samhengi“, Þorvaldur var gestafyrirlesari þingsins. Einnig var boðið upp á
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sex málstofur um þessi efni (30 til 45 manns í hverri) sem var dreift á fimmtudag og
föstudag:


Áhrif þenslu/samdráttar á kjör kennara og skólastarf almennt.



Hlutverk skóla sem uppeldisstofnunar í samfélaginu.



Ný lög, nýr skóli? Menntafrumvörpin.



PISA og hvað svo?



Kennarasamband framtíðarinnar. Hlutverk/þjónusta stéttarfélaga.



Líðan kennara og agaleysi í samfélaginu.
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