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Fundargerð skólamálaráðs KÍ
18. fundur föstudag 15. janúar 2016, kl. 14:30
Haldinn í Vestra, Kennarahúsi
Mættar: Aðalheiður Steingrímsdóttir (KÍ), Alma Oddgeirsdóttir (FS), Anna María Gunnarsdóttir
(FF), Fjóla Þorvaldsóttir (FL), Hulda Jóhannsdóttir (FSL), Ingileif Ástvaldsdóttir (SÍ).
Forföll boðuðu Guðbjörg Ragnarsdóttir (FG) og Ingunn Ósk Sturludóttir (FT).
DAGSKRÁ:
1.
Fundargerð 17. fundar framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ 11. desember 2015
2.
Umræðuhefti um menntamál
3.
Fagráð um símenntun og starfsþróun
4.
Skólamálaþing KÍ haust 2016
5.
Fundur (kl. 16:15) framkvæmdastjórnar og stýrihóps faggreinafélaga list- og verkgreina um
starf að framkvæmd þingsamþykktar um list- og verkgreinar
6.
Fundaplan framkvæmdastjórnar skólamálaráðs vorönn 2016
7.
Önnur mál

1.
FUNDARGERÐ 17. FUNDAR FRAMKVÆMDASTJÓRNAR SKÓLAMÁLARÁÐS
KÍ 11. DESEMBER 2015
Fundargerðin var samþykkt.
Ákveðið var að breyta röð dagskrárliða og færa 6. og 7. lið fram fyrir fund með stýrihópi
faggreinafélaga list- og verkgreina sem hefst kl. 16:15.
6.
FUNDAPLAN FRAMKVÆMDASTJÓRNAR SKÓLAMÁLARÁÐS VORÖNN 2016
Fundaplanið er eftirfarandi;

mánudagur 22. feb. kl. 14:00

föstudagur 4. mars kl. 14:00

mánudagur 4. apríl kl. 14:00

mánudagur 2. maí kl. 14:00

mánudagur 13. júní kl. 14:00
2.
UMRÆÐUHEFTI UM MENNTAMÁL
Nokkrar ábendingar bárust við drög fjögur að umræðuheftinu eftir að þau voru send út til framkvæmdastjórnar fyrir þennan fund. Bent var á að hafa í viðaukanum tölur um fjölda nemenda af
erlendum uppruna í Reykjavík og á landsbyggðinni í leikskólum og grunnskólum miðað við
heildarfjölda nemenda á skólastigunum, að ríkið greiðir framlög til frumgreinadeilda og
símenntunarmiðstöðva eins og til opinberra framhaldsskóla en nemendur í frumgreinadeildum og
símenntunarmiðstöðvum greiði engu að síður mjög há námsgjöld og að dæmi séu til um samstarf
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grunn- og framhaldsskóla um að nemendur í 10. bekk grunnskóla geti tekið áfanga í framhaldsskólum. Var orðalagi um þetta þrennt bætt við í viðaukann. Fram kom að tölulegar upplýsingar
um náms- og starfsráðgjöf hefðu ekki borist.
Farið var yfir umræðuheftið og eftirfarandi ákveðið:
Inngangur:

Vekja athygli á að tilteknir þættir verði teknir fyrir sérstaklega og sendir út með vissu
millibili og að sérstakt bréf verði sent til trúnaðarmanna og formanna svæða- og
félagsdeilda um að vekja athygli á heftinu og að stuðla að umræðum um það.
Læsi:

Orðalag í 3. spurningu á bls. 5 verði: „Hvers konar stöðluð viðmið mætti þróa um árangur í
læsi fyrir leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla og hvers konar leiðbeinandi viðbragðsáætlanir við lestrarörðugleikum? Hvernig mætti nota stöðluð viðmið og viðbragðsáætlanir í
skólastarfinu?“

Fara yfir spurningar út frá því að orðalag þeirra nái utan um öll skólastigin eins og hægt er.

Breyta orðalagi í 6. spurningu á bls. 7: „Hvaða aðferðir mætti nota í ykkar skóla í sambandi
við endurgjöf stjórnenda á læsiskennslu kennara?“

Hafa á bls. 15 helstu punkta úr fjárhagsáætlun ráðuneytis um læsisverkefnið.

Senda allan læsishlutann út í einu svo samhengi slitni ekki og útsendingar verði ekki of
margar.
Námstími:

Bæta leikskólanum við í 1. spurningu á bls. 9: „Hvernig vilja kennarar í leikskólum,
grunnskólum og framhaldsskólum sjá nám á mörkum skólastiga þróast?“

Fara yfir spurningar út frá því að orðalag þeirra nái utan um öll skólastigin eins og hægt er.
Starfsmenntun:

Fara yfir spurningar út frá því að orðalag þeirra nái utan um öll skólastigin eins og hægt er.
Viðauki:

Bæta við stuttum köflum um brottfall í framhaldsskólum, um sérkennslu, s.s. fjölda
nemenda sem fá sérkennslu af einhverju tagi og hversu mörg stöðugildi fara til sérkennslu,
og punktum úr skýrslu Hagfræðistofnunar (2015) Efnahagsleg áhrif af styttingu framhaldsnáms um það hversu mikið megi spara í framhaldsskólakerfinu með styttingu.
Útsendingaráætlun fyrir árið 2016:

Janúar: Umræðuheftið sent út til félagsmanna og sérstakt bréf til trúnaðarmanna og
formanna svæða- og félagsdeilda um að vekja athygli á því og stuðla að umræðum um það,
t.d. með því að kennarar skipti milli sín heftinu og biðja um að koma hefti og bréfi fyrir á
auglýsingatöflum á kennarastofum.

Febrúar: Læsi.

Mars: Starfsmenntun.

Apríl: Námstími.

Maí: Kennsluhættir og námsmat.

Ágústlok: Samstarf heimila og skóla.
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September: Námsgögn og námsefni.
Október: Starfsaðstæður félagsmanna og starfsþróun.
Nóvember: Velferð nemenda og stuðningur.

Rætt var um að mikilvægt væri að hafa uppsetningu á umræðuheftinu aðlaðandi og aðgengilega.
3.
FAGRÁÐ UM SÍMENNTUN OG STARFSÞRÓUN
Aðalheiður rakti meginlínur í stefnumótunarvinnu fagráðsins og stöðu mála. Á fundi fagráðsins í
nóvember 2015 lagði starfshópur á vegum fagráðs fram drög að greinargerð um ævilanga
kennaramenntun og um stoðkerfi sem fékk góðar undirtektir og var litið svo á að hér væri um að
ræða grunnatriði í stefnumótun fagráðsins, sem og að fagráðið verði samstarfsvettvangur til
framtíðar með sömu aðilum og nú er. Á sama fundi var einnig rætt um fjármuni til ævilangrar
menntunar og stoðkerfa og var fagráðið sammála um að þessar áherslur gerðu kröfur um fjármuni
en lengra varð ekki komist. Á fundinum var rætt um að fulltrúar KÍ í fagráði gerðu drög að texta
um fjármuni og að samræður færu fram um þau við fulltrúa ríkis og sveitarfélaga í fagráðinu.
Textadrög KÍ fólks byggja á grunnatriðum stefnu um ævilanga menntun kennara og um stoðkerfi,
að fagráðið sé meðvitað um að þessi stefna feli í sér að nýir fjármunir þurfi að koma til starfsþróunar og stoðkerfa, en það sé hlutverk nýs fagráðs að halda áfram starfinu, og skoða hvernig
fjármunir í sjóðakerfinu nýtist til starfsþróunar kennara út frá þessari stefnumörkun, útfæra
einstök atriði og fylgja eftir. Þessi textadrög voru lögð fram á fundi aðila í byrjun janúar og lögðu
fulltrúar ríkis og sveitarfélaga til nokkrar breytingar en öðru leyti stendur það efni að stórum hluta
óhaggað sem KÍ fólk hafði lagt til.
Á fundi í fagráðinu 11. janúar var lokagerð greinargerðar um ævilanga menntun og stoðkerfi lögð
fram og textahugmyndin um fjármuni. Á fundinum fóru fram miklar umræður um þessi mál og
um framtíð fagráðsins, og var litið svo á að það væri hlutverk næsta fagráðs að meta áherslur og
kostnað út frá stefnu um ævilanga menntun og stoðkerfi. Einnig var mikið rætt um væntanlegan
fund stýrihóps fagráðs með ráðherra til að kynna tillögu um að festa fagráðið í sessi til framtíðar
og til að reifa helstu línurnar í stefnumótun. Þessi fundur var haldinn 12. janúar sl. Í máli ráðherra
kom fram að fagráð væri mikilvægt en skoða þurfi hvernig fagráðið væri byggt upp og hverjir
ættu aðild að því.
Ráðherra mun fá lokaskýrslu fagráðs í hendur í lok febrúar. Meginlínur í stefnumótun fagráðsins
væru nú komnar fram og þar væru öll helstu baráttumál KÍ. Ritstjórn lokaskýrslu færi fram í
stýrihópi fagráðs og þar yrðu lagðar línur um helstu tillögur. Framkvæmdastjórn var sammála um
mikilvægi þess að háskólarnir væru með í endurskipuðu fagráði og að fagráðið ætti að vera
sjálfstæður samstarfsvettvangur en ekki stofnun eða stjórnsýsluapparat.
4.
SKÓLAMÁLAÞING KÍ HAUST 2016
Minnisblað um tillögur framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ um skólamálaþing KÍ var lagt
fyrir á fundi stjórnar KÍ fyrr í dag og var tillagan samþykkt. Nokkrar ábendingar komu fram í
umræðum á stjórnarfundinum um tíma fyrir þingið og var lagt til að það yrði haldið á
Alþjóðadegi kennara þann 5. október sem væri góð leið til að vekja athygli á deginum og festa
hann í sessi. Einnig voru umræður um ráðgerðan þátttakendafjölda sem þótti einkennast af full
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mikilli bjartsýni. Lagt var til að leitað yrði eftir húsnæði sem hefði tvo samliggjandi sali og
afpanta mætti þá annan salinn ef aðsókn reyndist minni en stefnt væri að.
Framkvæmdastjórn var sammála þessum tillögum. Aðalheiður tók að sér að hafa samband við
Jelmer Evers og leita tilboða í sali. Rætt var um að hafa hringborðsuppröðun í sal til að greiða
fyrir umræðum þátttakenda. Auglýsa þurfi þingið vel og hvetja skóla til að koma til móts við
óskir kennara um svigrúm til að sækja þingið. Lagt var til að yfirskrift þingsins yrði „Hvolfum
kerfinu, breytum menntakerfinu frá grasrótinni“.
7.
ÖNNUR MÁL
Anna María greindi frá að menntamálaráðuneytið færi fram á það að KÍ endurskoði tilnefningu
varamanna í stjórn Þróunarsjóðs námsgagna og tilnefni tvo karla sem varamenn í stað þeirra
tveggja kvenna sem KÍ hafði tilnefnt. Upplýst var að KÍ muni endurtilnefna annan af
varamönnum út af þessu.
Ingileif greindi frá fyrirhuguðum fundi í samstarfsnefnd leik- og grunnskóla 17. febrúar og
kallaði eftir efni til að taka þar upp. Mál sem komin væru á dagskrá væru stytting framhaldsskólans, skólaskylda í leikskóla, hvítbók og staða hennar og málefni Menntamálastofnunar. Lagt
var til að Ingileif greindi frá umræðuhefti KÍ um menntamálin og fylgdi einnig eftir væntanlegu
bréfi KÍ til menntamálaráðherra um eflingu list- og verkgreina.
5.
FUNDUR (KL. 16:15) FRAMKVÆMDASTJÓRNAR OG STÝRIHÓPS
FAGGREINAFÉLAGA LIST- OG VERKGREINA UM STARF AÐ FRAMKVÆMD
ÞINGSAMÞYKKTAR UM LIST- OG VERKGREINAR
Eftirtaldir fulltrúar í stýrihópi fagggreinafélaga list- og verkgreina mættu á fundinn: Bára Fjóla
Friðfinnsdóttir, Davíð Jón Ingibjartsson, Elín María Thayer, Ólafur Guðmundsson og Þórdís
Sævarsdóttir.
Aðalheiður bauð fulltrúa velkomna og rakti tilefni fundarins sem væri að setja niður stefnu um
starf að þingsamþykkt um list- og verkgreinar. Þetta væri fjórði fundurinn um málið, fyrstu tveir
fundirnir voru haldnir sl. vor og á þriðja fundinum í desember var stýrihópurinn stofnaður. Farið
var yfir þau atriði sem framkvæmdastjórn hefur rætt um að gera í þessu samhengi og áður hafa
komið fram á fundum með fulltrúum faggreinafélaga list- og verkgreina.







Í endurskoðun skólastefnu KÍ fyrir næsta þing verði kafli um list- og verkgreinar.
Senda bréf til menntamálaráðherra samkvæmt því sem segir í þingssamþykktinni.
Leita til fulltrúa FG, SÍ, FL, FSL í samráðsnefnd leikskóla og grunnskóla um að fylgja bréfi
KÍ til ráðherra eftir í nefndinni.
Vísa efnisatriðum í samþykktinni til skólamálanefnda aðildarfélaga KÍ til úrvinnslu, t.d.
símenntunarmálum list- og verkgreinakennara.
Ræða á vettvangi samstarfsnefnda KÍ og háskóla um kennaramenntun í list- og
verkgreinum, framboð á námi fyrir starfandi kennara og starfsþróun kennara.
Standa fyrir fundum á árinu 2016 um menntun og starfsþróun list- og verkgreinakennara
o.fl.
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Þemað list- og verkgreinar gæti fengið sess á Alþjóðadegi kennara 2016 að lokinni vandaðri
undirbúningsvinnu sem fælist í að þjappa list- og verkgreinakennurum saman og
faggreinafélögum þeirra og virkja skóla.

Helstu atriði sem komu fram hjá stýrihópnum:

Menntun og símenntun list- og verkgreinakennara, fagmennska kennara.

Aldurs- og kynjasamsetning list- og verkgreinakennara.

Skapandi þættir í námskrám, gróska og skólaþróun, áhrif list- og verkgreina á skapandi
hugsun, færni og vinnubrögð nemenda.

Viðhorf til list- og verkgreina, staða skapandi greina í skólakerfinu og fagmennska,
starfsaðstaða og skipulag innan skólanna.
Helstu atriði sem komu fram í umræðum:

Fundarfólk var sammála um að byrja þurfi á því að gera úttekt á stöðu list- og verkgreina í
skólakerfinu. Framhaldið á starfi að samþykktinni ræðst af því hvað þessi úttekt sýnir.

Í úttekt væri gengið út frá því sem námskrár leik-, grunn-, framhaldsskóla og tónlsitarskóla
segja um list- og verkgreinar/skapandi greinar og lögð áhersla á að kanna innleiðingu og
efndir á námskrám, hvað þurfi að koma til svo hægt væri að framfylgja áherslum
námskránna um list- og verkgreinar/skapandi greinar.

Setja þurfi niður tiltekin viðmið til að nota í úttekt á stöðu list- og verkgreina, svo sem tíma
sem varið er til kennslu list- og verkgreina, námsval nemenda, fjöldi stöðugilda list- og
verkgreinakennara, samstarf grunnskóla og framhaldsskóla um nám grunnskólanemenda í
framhaldsskólum í list- og verkgreinum.

Skoða þurfi kennaramenntun í list og verkgreinum/skapandi greinum, aðsókn í námið og
samsetningu þess. Um þetta þurfi m.a. að ræða við háskólana.

Bent var á að skoða ýmsar skýrslur sem gerðar hafa verið um stöðu list- og verkgreina, og
ræða m.a. við Reykjavíkurborg um starf að því að efla list- og verkgreinar og tengsl
skólastiga.
Samantekt umræðna:

Byrja á að kortleggja stöðu list- og verkgreina í skólakerfinu og hafa í forgrunni ákvæði
námskráa um list- og verkgreinar/skapandi greinar, kanna út frá því innleiðingu og efndir á
námskrám, hvað þurfi að koma til svo hægt væri að framfylgja áherslum námskránna um
list- og verkgreinar/skapandi greinar.

Setja niður viðmið fyrir úttektina sem byggjast á námskrám, hvað er tiltekið í námskrám um
list- og verkgreinar/skapandi greinar, svo sem aðstæður, tímamagn, námsval o.fl. Einnig að
kanna stöðuna út frá fjölda stöðugilda kennara, samstarfi skólastiga/tónlistarskóla o.fl. Taka
upplýsingar saman í skýrslu og ákveða út frá stöðunni sem þar kemur fram næstu skref í
starfi að framkvæmd samþykktarinnar.

Stýrihópurinn tók að sér að ræða við sitt bakland um viðmið fyrir úttekt á stöðu list- og
verkgreina/skapandi greina í skólakerfinu út frá ákvæðum námskráa og koma með tillögur á
næsta fund.

Framkvæmdastjórn tók einnig að sér að skoða viðmið fyrir úttekt út frá námskrám o.fl.,
taka saman lista um skýrslur og úttektir sem hafa verið gerðar og tölulegar upplýsingar sem
varpa ljósi á stöðu greinanna í skólakerfinu. Einnig að taka saman upplýsingar um
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kennaramenntun í list- og verkgreinum/skapandi greinum, fjölda sem innritast og útskrifast,
og samsetningu námsins.
Áhersla var lögð á að viðmið í úttekt þurfi að vera skýr og viðráðanleg svo raunhæft sé að
vinna með þau og skilgreina vel þau viðmið sem úttektin byggist á.
Framkvæmdastjórn tók að sér að taka saman fundargerð fundarins og senda til
stýrihópsfulltrúa.

Ákveðið var að halda næsta fund mánudaginn 22. febrúar kl. 16:15 og setja þá niður viðmið fyrir
úttekt á stöðu list- og verkgreina/skapandi greina í skólakerfinu og lista yfir gögn sem nýtast við
hana.
Fleira var ekki rætt og fundi slitið klukkan 17:30.
Alma Oddgeirsdóttir ritaði fundargerð.
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