Skólamálaráð KÍ - 35. fundur 25. september 2017

Fundargerð framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ
35. fundur 25. september 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), Guðbjörg Ragnarsdóttir (FG) og Vigdís
Guðmundsdóttir (FSL).
Ingileif Ástvaldsdóttir (SÍ) boðaði forföll.
Fulltrúar í stjórn Félags náms- og starfsráðgjafa (FNS), Helga Lind Hjartardóttir, Ingibjörg
Kristinsdóttir og Sigríður Sigurðardóttir voru gestir fundarins undir fyrsta lið.
DAGSKRÁ
1.
Samræður við stjórn Félags náms- og starfsráðgjafa um málefni náms- og starfsráðgjafar í
skólum (1 klst.).
2.
Fundargerð 34. fundar framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ 23. ágúst 2017.
3.
Menntun án aðgreiningar.
4.
Endurskoðun skólastefnu.
5.
Þing KÍ 2018, yfirskrift/þema, erindi.
6.
Málþing um náms- og kennslugögn.
7.
Önnur mál.

Aðalheiður setti fundinn og gengið var til dagskrár.

1.

SAMRÆÐUR VIÐ STJÓRN FÉLAGS NÁMS- OG STARFSRÁÐGJAFA UM
MÁLEFNI NÁMS- OG STARFSRÁÐGJAFAR Í SKÓLUM

Aðalheiður bauð fulltrúa í stjórn FNS velkomna og skýrði frá starfi framkvæmdastjórnar
skólamálaráðs KÍ sem byggir á skólastefnu og ályktunum um skólamál sem samþykkt eru á
þingum KÍ. Í framkvæmdastjórn er farin af stað vinna við að endurskoða stefnu og ályktanir
vegna næsta þings KÍ sem haldið verður í apríl 2018. Í stefnunni er fjallað um náms- og
starfsráðgjöf sem þarf að fara yfir og að gott væri að eiga samstarf við FNS um þá endurskoðun.
Aðalheiður ræddi einnig um nýjar áherslur í skólamálum sem komu til sögunnar á yfirstandandi
starfstímabili sem myndu setja mark sitt á endurskoðun skólastefnunnar eins og kennaramenntun
sem ævimenntun og fagleg forysta kennara og skólastjórnenda í skólamálum.
Stjórn FNS ræddi um stefnumótun um náms- og starfsráðgjöf sem hófst árið 2014 í samvinnu við
menntamálaráðuneytið í tengslum við hvítbókina og var sú stefnumótun sett á vefinn en það hafi
hvorki gengið né rekið að koma henni í framkvæmd. Stjórn FNS hefur ýtt á það gagnvart
velferðar- og menntamálaráðherra og var skipaður starfshópur um málið. María Guðbjartsdóttir er
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fulltrúi menntamálaráðuneytis í starfshópnum. Núna er ríkisstjórnin fallin og vonandi er sú vinna
sem var unnin á sl. ári ekki farin í vaskinn. Stjórnin reynir að halda þessu máli vakandi og það
væri vel þegið að fá stuðning frá KÍ við það. Stjórnin hefur forgangsraðað áhersluatriðum í
þessari vinnu og óskaði framkvæmdastjórn eftir að fá þessi atriði send því gagnlegt væri að nýta
þau við endurskoðun skólastefnu. Helstu forgangsatriði eru þessi:
a.

Upplýsingavefur um nám og störf sem verið er að vinna að en mikilvægt væri að hafa
slíkar upplýsingar á einum stað fyrir alla http://naestaskref.is/frontend/heim.aspx.

b.

Þverfaglegur vettvangur/miðstöð fyrir náms- og starfsráðgjöf sem tengir öll skólastig
og alla þá sem koma að þessum málum.

Rætt var um réttindi nemenda til náms- og starfsráðgjafar og um fjölda nemenda á hvert
stöðugildi í náms- og starfsráðgjöf en þar er mjög bág staða. Fram kom að yfirleitt væri einn
náms- og starfsráðgjafi í hverjum framhaldsskóla sem er of lítið í stærri skólum og í mörgum
grunnskólum er enginn náms- og starfsráðgjafi. Nýlega fékkst samþykkt 170% staða í náms- og
starfsráðgjöf í 800 nemenda grunnskóla í Reykjavík. Mikilvægt væri að náms- og starfsráðgjöf
væri á stundaskrá nemenda og reynt er að koma henni inn í 10. bekk sem valgrein. FNS hefur gert
könnun á fjölda náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum og framhaldsskólum og fjölda nemenda á
hvert stöðugildi í náms- og starfsráðgjöf og óskaði framkvæmdastjórn eftir því að fá þær
upplýsingar sendar. Það er baráttumál KÍ og FNS að það séu ekki fleiri en 300 nemendur á hvert
stöðugildi í náms- og starfsráðgjöf.
Það væri undarlegt og skýtur skökku við í allri umræðu um brottfall í námi að ekki skuli vera
lögð áhersla á að auka náms- og starfsráðgjöf fyrir nemendur. Skimað er fyrir brotthvarfsáhættu í
framhaldsskólum en mikilvægt væri að byrja fljótt að vinna gegn áhættuþáttum brotthvarfs í
grunnskólum og mun fyrr en gert er í dag en náms- og starfsráðgjafar hafa bara tök á að sinna
nemendum á unglingastigi. Á fundi með velferðarráðherra og mennta- og menningarmálaráðherra
í fyrra var lögð áhersla á brotthvarfið og heilsu og stöðu ungmenna hér á landi.
Það beri líka á því á því að ráðið er starfsfólk með aðra menntun til að sinna ráðgjöf fyrir
nemendur, t.d. sálfræðingar og tómstundaráðgjafar og stöðum náms- og starfsráðgjafa hefur
fækkað í grunnskólum og framhaldsskólum, fyrst og fremst þurfi annað fagfólk/starfsfólk að vera
til viðbótar við náms- og starfsráðgjafa í skólunum en ekki að koma í staðinn fyrir þá. Í vor
útskrifuðust 16 manns í náms- og starfsráðgjöf og það eru til dæmi um það að náms- og starfsráðgjafar fái ekki vinnu í skólunum. Það er ekki verið að fara eftir ákvæðum grunnskóla- og
framhaldsskólalaga um rétt nemenda til náms- og starfsráðgjafar og hjá menntuðum náms- og
starfsráðgjöfum. Öll ráðgjöf þarf að vera fagleg, en markþjálfar hafa t.d. verið að sækja í
grunnskólana, og að fara inn á starfssvið náms- og starfsráðgjafa. Faglegur grunnur markþjálfa er
lítill, um er að ræða hálfsárs námskeið á meðan náms- og starfsráðgjafar hafa að baki fimm ára
háskólanám á mastersstigi.
Það þarf að skoða hvaða verkefni náms- og starfsráðgjafar eiga að sinna í skólum og eins og
staðan er núna þá eru náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum að drukkna í vinnu og komast bara í
að sinna allra brýnustu málum en ekki fræðslu, ráðgjöf og forvörnum. FNS sendir á hverju ári
skólastjórnendum kynningarbréf til að minna á störf náms- og starfsráðgjafa. Hugsanlega væri
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leið að halda málþing skólastjórnenda og náms- og starfsráðgjafa og kynna hvað náms- og
starfsráðgjafar geta staðið fyrir, hvernig þeir geti starfað í skólum. Starfslýsingar náms- og
starfsráðgjafa eru til en þær eru yfirleitt sérsniðnar að hverjum skóla fyrir sig. Framkvæmdastjórn
hvatti FNS að hafa samband við útgáfusvið KÍ um aðstoð við birtingu efnis um náms- og
starfsráðgjöf.
Það var mikill sigur að fá lög um lögverndun á starfsheiti náms- og starfsráðgjafa árið 2009 og
matsnefnd var skipuð. Hvernig gengur að framfylgja lögunum? Félagið hefur fengið tilkynningar
þegar ekki hefur tekist að ráða menntaðan náms- og starfsráðgjafa, og er farið fram á að
viðkomandi sé ekki titlaður náms- og starfsráðgjafi, og félagið lætur í sér heyra ef auglýsingar eru
ekki réttar, en það er erfitt fyrir félagið að fylgjast með framkvæmd laganna.
Að lokum var rætt um vettvangsnám nema í náms- og starfsráðgjöf sem var lengi vel í mikilli
óvissu vegna þess að ekki var greitt fyrir leiðsögn náms- og starfsráðgjafa með nemunum í
skólunum. Fram kom að búið væri að leysa það mál. Núna er nám nema á vettvangi 210 stundir.
Sá sem er með nemann í leiðsögn fær greitt eftir ákveðinni formúlu hjá HÍ, ákveðið gjald er greitt
fyrir klst sem hækkar í samræmi við aðrar hækkanir stundakennara í HÍ, og er það í dag rúmar
9000 kr. á klst. Nemar koma fyrst í 25 tíma kynningu á starfinu í skólunum og er ekki greitt fyrir
hana.
Stjórn FNS var þökkuð koman og samræðurnar, og sammælst um að hittast aftur síðar í haust.
Framkvæmdastjórn ræddi um að mikilvægt væri að halda á lofti rétti nemenda til náms- og
starfsráðgjafar hjá menntuðum náms- og starfsráðgjöfum og að halda góðu sambandi við FNS.

2.

FUNDARGERÐ 34. FUNDAR FRAMKVÆMDASTJÓRNAR
SKÓLAMÁLARÁÐS KÍ 23. ÁGÚST 2017

Farið var yfir fundargerðina og var hún samþykkt með smávægilegum breytingum.
Vigdís Guðmundsdóttir nýr fulltrúi FSL í framkvæmdastjórn var boðin velkomin til starfa.
Aðalheiður nefndi tvö atriði í sambandi við fundargerðina varðandi málefni barna í leit að
aljþóðlegri vernd og um kennaramenntun og nýliðun. KÍ og Samband íslenskra sveitarfélaga fóru
nýlega á fund Karls Frímannssonar aðstoðarmanns menntamálaráðherra og á fund með
dómsmálaráðherra til að pressa á að starf færi af stað um málefni barna í leit að alþjóðlegri vernd.
KÍ, FG, FL og SÍ tóku saman umsögn um tillögur og greinargerð starfshóps MVS/HÍ, HA og
Sambandsins um nýliðun í leikskólum og grunnskólum að beiðni starfshópsins, skoðanir á
forgangsverkefnum og aðkomu að áframhaldandi vinnu að þessum málum.
Framkvæmdastjórn ræddi undir þessum lið spurningar til að senda stjórnmálaframboðum í
komandi alþingiskosningum og var ákveðið að senda slíkar spurningar og að hafa þær stuttar og
snarpar og spyrja um börn í leit að alþjóðlegri vernd, náms- og kennslugögn, náms- og
starfsráðgjöf, menntun án aðgreiningar, nýliðun og starfsþróun kennara. Aðalheiður tekur saman
drög að spurningum og ræðir við útgáfusviðið.
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3.

MENNTUN ÁN AÐGREININGAR

Farið var yfir niðurstöður umræðna í málstofum á málþinginu og rætt um eftirfylgni með
málþinginu. Allir aðilar í stýrihópnum eru beðnir að athuga hvaða fundir eru framundan í
baklandinu sem væri hægt að nota til umræðu um menntun án aðgreiningar og tillögur um hvaða
kynningarefni þurfi að útbúa.
FL, framundan eru fundir með stjórn og formönnum svæðadeilda félagsins, skólamálanefnd FL
og Faghópi leikskólasérkennara þar sem rætt verður um menntun án aðgreiningar.
FS er fámennt félag, en Alma hefur sent gögn og spurningar um málið til félagsmanna o.fl. og
ætlar að fjalla um efnið á fundi FS í október nk.
FF, skólamálanefnd hefur ekki tekið málið fyrir en málefnið verður tekið sérstaklega fyrir fyrir á
stjórnarfundi í október.
FSL, samráðsfundur verður haldinn nk. fimmtudag og föstudag og það á að reyna að koma
málinu á dagskrá og á næsta skólamálafundi verður það tekið fyrir.
Aðalheiður benti á að með fundum væri einkum átt við stærri fundi og að ná til fólks í skólunum
með þessa umræðu. Rætt var um að hægt væri að nota samfélagsmiðla til að kalla eftir
viðbrögðum og skoðunum.
Aðalheiður lagði til að haldinn verði fundur í skólamálaráði KÍ um menntun án aðgreiningar.
Samþykkt var að halda umræðufund skólamálaráðs um menntun án aðgreiningar miðvikudaginn
15. nóvember kl. 15 í tvær klst, stuttur inngangur verður um málið og síðan umræður um tilteknar
spurningar. Rætt var um að hvetja stjórnir aðildarfélaga KÍ til að sækja fundinn. Bent var á
hentugt fundarhúsnæði í safnaðarheimili Neskirkju.
Samþykkt var að senda hvatningarbréf til formanna faggreinafélaga og hvetja til funda um
menntun án aðgreiningar. Fjóla tók að sér að senda bréf fyrir hönd Faghóps leikskólakennara til
FÍS og Félags starfsbrautakennara í framhaldsskólum um að félögin héldu samaneiginlegan fund
um menntun án aðgreiningar.
Rætt var um kynningarefni um menntun án aðgreiningar og var framkvæmdastjórn sammála um
að útbúa þurfi sjónrænt efni, stutt myndbönd til að dreifa á samfélagsmiðlum, efni sem höfðar til
nemenda, foreldra og kennara.

4.

ENDURSKOÐUN SKÓLASTEFNU

Starfsáætlun skólamálaráðs 2017-2018 með forgangsverkefnum var samþykkt. Farið var yfir drög
að endurskoðun á skólastefnu KÍ þar sem búið er færa inn atriði sem rædd voru á síðasta fundi
framkvæmdastjórnar og umskrifaefni í samræmi við þær áherslur. Rætt var um að hafa kafla um
faggreinafélög og biðja þá sem efnið tengist að skoða texta um það.
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5.

ÞING KÍ 2018, YFIRSKRIFT/ÞEMA, ERINDI

Í umræðum komu fram tvær hugmyndir um þemu: a) nýliðun í starfi, og b) hvernig KÍ styður við
faglega forystu kennara og skólastjórnenda og að fá J. C. Couture frá kennarasamtökunum í
Alberta í Kanada til að fjalla um þetta. Leist framkvæmdastjórn vel á seinni hugmyndina og var
ákveðið að þróa hana áfram. Fyrri hugmyndin er einnig um efni sem brennur á kennurum og
skólastjórnendum, hvernig eigi að halda í kennurum í starfi.

6.

MÁLÞING UM NÁMS- OG KENNSLUGÖGN

Fólk var almennt ánægt með málþingið. Efnið komst vel til umræðu í fjölmiðlum, efnið var
jákvætt og góður stuðningur við foreldra. Búið er að senda ályktun fundarins til viðeigandi aðila
og óska eftir fundum með menntamálaráðherra og Menntamálastofnun.

7.

ÖNNUR MÁL

Fulltrúar í framkvæmdastjórn greindu frá því helsta sem er á döfinni í þeirra félögum/nefndum:


FG, búið er að halda einn fund í skólamálanefnd og er undirmannað í henni. Byrjað er
að vinna að undirbúningi aðalfundar, í vetur verður rætt um ofbeldi gegn kennurum
og stjórnendum í skólum. Fjölmiðlaumræðan er óvægin, og afleiðingin að kennarar
neita hugsanlega að taka að sér ákveðna nemendur, kennarar eru að lenda í kulnun
vegna þessara mála, það þarf að fara að taka í taumana.



FF, mesti tíminn í vetur fer í að undirbúa aðalfundinn. Nýlega var haldið málþing
framhaldskólakennara í MH sem var vel heppnað og með frábærum málstofum. Þarna
var m.a. fyrirlestur um brottfall sem Kristjana Stella Blöndal hélt og Þorvaldur Axel
Jónsson fjallaði um innritun í framhaldsskóla, fyrir hverja skiptir það mestu máli að
komast í ákveðna skóla.



FSL, skólamálanefndin hefur ekki komið saman í haust.



FL, unnið verður áfram með skýrsluna um hljóðvist, t.d að breyta öryggishandbók
leikskóla. Einnig er fjallað um menntun án aðgreiningar og bættar starfsaðstæður í
leikskólum með ákveðnum sveitarfélögum.



FS, stjórnin er á sínum fyrsta fundi í dag.

Ekki var fleira rætt og fundi slitið kl. 16:30.
Fjóla Þorvaldsdóttir ritaði fundargerð.
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