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Fundargerð skólamálaráðs KÍ
19. fundur mánudag 22. febrúar 2016, kl. 14:00 - 17:25
Haldinn í Vestra, Kennarahúsi
Mættar: Aðalheiður Steingrímsdóttir (KÍ), Guðbjörg Ragnarsdóttir (FG), Fjóla Þorvaldsdóttir
(FL), Anna María Gunnarsdóttir (FF), Ingunn Ósk Sturludóttir (FT).
Ingileif Ástvaldsdóttir (SÍ), Alma Oddeirsdóttir (FS) og Hulda Jóhannsdóttir (FSL) boðuðu
forföll.
DAGSKRÁ:
1.
Fundargerð framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ 15. janúar 2016
2.
Fagráð um starfsþróun
3.
NLS fundir á Íslandi júní 2016
4.
Reglugerð um fagráð Menntamálastofnunar
5.
Fundur KÍ og menntamálaráðuneytis um erlent samstarf 3. mars 2016
6.
Skýrsla Unichef (2016): Réttindi barna á Íslandi/Börn sem líða efnislegan skort
7.
Ráðstefna í Noregi um norræna kennaramenntun í alþjóðlegu samhengi 10. - 13. maí 2016
8.
Önnur mál:
a.
Umræðuhefti um menntamál
b.
Skólamálaþing 2016
c.
Ársfundur 2016
9.
Fundur með stýrihópi list- og verkgreina (kl. 16:15)

Aðalheiður setti fundinn og gengið var til dagskrár.
1.
FUNDARGERÐ 15. JANÚAR 2016
Ein athugasemd var gerð við fundargerðina. Fundagerðin verður send út aftur með breytingum.
2.
FAGRÁÐ UM STARFSÞRÓUN
Greint var frá stöðu mála. Fundur var í fagráðinu föstudaginn 19. febrúar sl. og var þá farið yfir
drög að lokaskýrslu. Formaður fagráðsins hafði engar fréttar að færa af viðbrögðum ráðherra við
beiðni fagráðins um að ráðherra endurskipaði fagráðið og festi það í sessi til framtíðar sem og um
fund þess með ráðherra til að afhenda lokaskýrsluna.
3.
NLS FUNDIR Á ÍSLANDI JÚNÍ 2016
Farið var yfir tímaramma fyrir sektorsfundi NLS á Íslandi 6. og 7. júní 2016 sem framkvæmdastjóri NLS hafði sent og rætt var um dagskrá þessara daga út frá þemum starfsáætlunar NLS fyrir
árið 2016. Þátttakendur frá hinum Norðurlöndunum koma til Íslands kl. 17:00 sunnudaginn 5.
júní og er fyrirhugað að fara þá í Bláa Lónið og borða kvöldverð á Grand hóteli, Reykjavík, en
þar eru fundirnir haldnir. Í sambandi við sameiginlega sektorsfundinn mánudaginn 6. júní væri
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búið að biðja Jón Torfa Jónasson prófessor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands að vera með
lykilfyrirlestur um þemað „Skóli framtíðar og kennarar“. Rætt var um fleiri fyrirlesara og
viðfangsefni þann 6. júní, skemmtiferðina seinna þann dag og sameiginlega málsverðinn um
kvöldið.
Ákveðið var að senda framkvæmdastjóra NLS eftirfarandi tillögur um dagskrána mánudaginn 6.
júní:
Þema I: „Skóli framtíðar og kennarar“.

Kl. 9:00-10:30 - Jón Torfi Jónasson prófessor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands
um „Skóla framtíðar og kennara“.
Kl. 10:30-11:00 - Kaffihlé
Þema II: „Kennarinn í miðju skólaþróunar“.

Kl. 11:00-12:30 sem myndi skiptast í tvennt:
a.
Kl. 11:00-12:00 - Varaformaður KÍ: Fagráð um starfsþróun kennara, aðferðir
við að koma kennurum í miðju skólaþróunar, hvernig má nota fagráðsvettvanginn í
þessu skyni.
b.
Kl. 12:00-12:30 - Framkvæmdastjóri NLS um valið efni.
Kl. 12:30-13:30 - Hádegismatur
Þema III: „Netmiðlar og skólaþróun“.

Kl. 13:30-14:30 - Tryggvi Thayer verkefnisstjóri Menntamiðju, hvernig má nota
starfssamfélög skólafólks á netinu, jafningjafræðslu, sem aðferð við að byggja upp
lærdómssamfélög kennara um starfsþróun og skólaþróun.
Kl. 14:30-18:00 - Skemmtiferð, bjóða upp á nokkra valmöguleika, t.d. menningarrölt um
miðbæinn með leiðsögn, hjólaferð, hvalaskoðun, stuttar ferðir á staði í nágrenni Reykjavíkur, t.d.
saltfisksafnið í Grindavík, Landnámssetrið í Borgarnesi, Gvendarbrunnar í Heiðmörk,
Nesjavallavirkjun.
Kl. 19:00 - Kvöldverður í Tónlistarhúsinu Hörpu, mæting kl. 18:00 og leiðsögn um Hörpuna áður
en borðað er.
Þriðjudagur 7. júní, fundir í sektorum, kl. 9:00-12:30.

Fundur í leikskólasektor: heimsókn í leikskóla. Ekki er búið að ákveða dagskrá í
sektor grunnskóla og framhaldsskóla.
4.
REGLUGERÐ UM FAGRÁÐ MENNTAMÁLASTOFNUNAR
Rætt var um drög að reglugerð um stofnun og starf fagráða Menntamálastofnunar sem er sett
samkvæmt 4. gr. laga um stofnunina. Að mati framkvæmdastjórnar eru helstu ágallar:

Ekki eru tilgreindir aðilar sem verða beðnir um tilnefningar í fagráðin heldur er gert
ráð fyrir að auglýst verði opinberlega eftir umsóknum um setu í fagráðum. Þetta gengur
þvert á áherslur í umsögn Alþingis um frumvarp til laga um Menntamálastofnun um
samstarf við skólasamfélagið um stofnun og starf fagráða.
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Verksvið fagráða, gert er ráð fyrir að fagráð starfi á þremur meginsviðum, náms- og
gæðamat, gerð og miðlun námsgagna, upplýsingagjöf og þjónusta. Þessi verksvið eru færri
en Alþingi lagði til í umsögn um frumvarp til laga um Menntamálastofnun.

Hæfniskröfur til þeirra sem sitja í fagráðum og til starfshátta fagráða. Um að ræða
mun stífari hæfniskröfur en til forstjóra Menntamálastofnunar. Gert er ráð fyrir að fimm
fullrúar sitji í hverju fagráði og við val á fulltrúum á að fara eftir jöfnu hlutfalli kynja,
faglegri þekkingu og reynslu á starfssviði viðkomandi fagráðs, hæfni, þekkingu og reynslu
af starfi á vettvangi skóla, fræða- og rannsóknasamfélags og atvinnulífs, og fjölbreyttum
bakgrunni.
Aðalheiður mun setja saman umsögn KÍ til menntamálaráðuneytis um reglugerðardrögin.
5.
FUNDUR KÍ OG MENNTAMÁLARÁÐUNEYTIS UM ERLENT SAMSTARF 3.
MARS 2016
Lögð voru fram drög að fundardagskrá en tildrög hans eru bréf KÍ til menntamálaráðuneytis 8.
janúar 2016. Fundurinn er haldinn í menntamálaráðuneytinu á 4. hæð, kl. 13:00 til 16:00. Af
hálfu framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ er fundurinn skilgreindur sem fræðslufundur
skólamálaráðs á vorönn 2016 og tilgangur að koma forgangsverkefni um erlent samstarf í
starfsáætlun skólamálaráðs í farveg. Á fundinum verður fjallað um erlent samstarf á sviði
menntamála í norrænu og evrópsku samhengi. Varaformaður KÍ gerir grein fyrir erlendu
samstarfi KÍ og fjórir fulltrúar menntamálaráðuneytis fjalla um norrænt samstarf á vettvangi
norrænu ráðherranefndarinnar og annað norrænt samstarf, og evrópskt samstarf á vettvangi ESB,
Evrópuráðsins, OECD. Tilgangur fundarins er að draga upp strúktúr á erlendu samstarfi, hvaða
samskipti/samstarf, á hvaða sviðum, um hvað. Á fundinum verður einnig rætt um fyrirhugaðan
samskiptavettvang KÍ og menntamálaráðuneytis um erlent samstarf og samskiptabrautir aðila um
það, næstu skref í því sambandi, en í bréfi KÍ var óskað eftir að fundur aðila á slíkum vettvangi
væri haldinn ekki sjaldnar en einu sinni á ári, og tók ráðuneytið jákvætt í það. Framkvæmdastjórn
ræddi um hugmyndir um næstu skref á þessum vettvangi, s.s. miðlun um áhugaverð erlend
verkefni, skýrslur og dýpri umfjöllun um einstök svið. Ákveðið var að óska eftir við útgáfusvið
KÍ um að sækja fundinn til að taka myndir og gera honum skil í miðlum KÍ og aðildarfélaga.
6.
SKÝRSLA UNICHEF (2016): RÉTTINDI BARNA Á ÍSLANDI / BÖRN SEM LÍÐA
EFNISLEGAN SKORT
Lögð var fram skýrsla Unichef og greint frá því að stjórn KÍ hefði vísað skýrslunni til umfjöllunar
í framkvæmdastjórn, hvernig hægt væri að vinna með hana og tillögum um það. Ákveðið var að
biðja Unichef um að kynna skýrsluna á næsta fundi framkvæmdastjórnar og í kjölfarið væri
skýrslan tekin fyrir í skólamálanefndum sem myndu koma með tillögur um hvernig væri hægt að
vinna með hana á fundi framkvæmdastjórnar í apríl.
7.
RÁÐSTEFNA Í NOREGI UM NORRÆNA KENNARAMENNTUN Í ALÞJÓÐLEGU
SAMHENGI 10. – 13. MAÍ 2016
Gerð var grein fyrir ráðstefnunni og greint frá því að stjórn KÍ hefði samþykkt beiðni varaformanns KÍ um að framkvæmdastjórnin sækti þessa ráðstefnu til að setja sig inn í áherslur sem
væru efst á baugi í kennaramenntun í öðrum löndum og efla þekkingu á þeim málum. Meiri þungi
væri í umræðu um kennaramenntun hér heima og mikilvægt að skólamálaráð KÍ stæði jafnfætis
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þeim aðilum í þekkingu sem samskipti væru við um málefni kennaramenntunar. Ferðin væri lögð
þannig upp að einn fulltrúi af hverju skólastigi, einn frá tónlistarskóla og varaformaður KÍ sæktu
ráðstefnuna, samtals fimm fulltrúar í framkvæmdastjórn. Ef fleiri úr framkvæmdastjórn hefðu
áhuga á að sækja ráðstefnuna þá myndi það vera skoðað. Framkvæmdastjórn ákvað að Fjóla
Þorvaldsdóttir sækti ráðstefnuna fyrir leikskólastigið, Anna María Gunnarsdóttir fyrir framhaldsskólastigið og Guðbjörg Ragnarsdóttir fyrir grunnskólastigið. Ingunn Ósk sagðist ekki komast og
ætlaði að athuga með annan fulltrúa fyrir FT.
8.

ÖNNUR MÁL:
a.
Umræðuhefti um menntamál. Læsishlutinn verður sendur út á næstu dögum.
Fulltrúar í framkvæmdastjórn greindu frá því sem þeir vissu um viðtökur í skólum við
heftinu og umfjöllun um það í þeirra skólamálanefndum. Ákveðið var að biðja útgáfusvið
KÍ að deila heftinu á FB síðum KÍ og aðildarfélaga.
b.
Skólamálaþing KÍ 2016, á alþjóðadegi kennara, 5. október. Gerð var grein fyrir að J.
Evers hefði svarað fljótt beiðni um að vera með lykilfyrirlestur um „Flip the system“ á
þinginu og tekið vel í það en hann þyrfti að kanna fyrst hvort hann hefði skuldbindingum að
gegna þennan dag. Eftir það hefðu farið margar ítrekanir til hans um að staðfesta hvort af
þessu gæti orðið, en engin svör borist. Ákveðið var að gefa tvær vikur í viðbót til svara og
ef engin niðurstaða væri komin fyrir páskana að finna þá aðra fyrirlesrara sem eru með
greinar í „Flip the system“. Rætt var um R. Kneyber sem er meðritstjóri greinasafnsins, og
einnig um Howard Stevenson og David Frost.
c.
Ársfundur KÍ 2016 verður haldinn föstudag 15. apríl. Gerð var grein fyrir dagskrárdrögum sem eru skýrsla og reikningar, lífeyrissjóðsmál, SALEK, útgáfu- og kynningarmál
og skólamál. Í liðnum útgáfu- og kynningarmál þarf að fjalla um það sem gert hefur verið
frá síðsta ársfundi og í skólamálaliðnum væri hægt að biðja Sigurjón Mýrdal að fjalla um
lokaskýrslu fagráðs, en þó með þeim fyrirvara að ráðherra hefði þá endurskipað fagráðið.
Framkvæmdastjórn var sammála um að hafa ekki sérstaka umfjöllun um skýrslu fagráðs
heldur að sameina í einum lið kynningu varaformanns og útgáfu- og kynningarstjóra KÍ á
starfinu frá síðasta ársfundi að því að koma kennarastarfinu og skóla- og menntamálum
betur á framfæri, s.s. umræðuheftið, samfélagsmiðlar, „Flip the system“ o.fl. Í kjölfarið
yrðu ársfundarfulltrúar beðnir að ræða um spurninguna: hvernig höldum við áfram, hvað
gerum við næst, og hvert borð skilaði stuttum hugleiðingum um það, sem unnið væri úr og
birt á FB síðum KÍ og aðildarfélaga. Þessi dagskrárliður yrði notaður sem upptaktur að
skólamálaþinginu næsta haust og áframhaldandi starfi. Á ársfundinum þyrftu allir að taka til
sín ábyrgð á því að koma kennarastarfinu og skóla- og menntamálum betur á framfæri.
Ákveðið var að framkvæmdastjórn myndi nota hluta af fundum fram að
d.
skólamálaþinginu næsta haust til að fjalla um „Flip the system“ og tók Aðalheiður að sér að
skipta greinasafninu milli fulltrúa.
Rætt var um fundinn með stýrihóp list og verkgreina, viðfangsefnið væri að setja
e.
niður viðmið fyrir úttektina og skipta verkum.
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9.
FUNDUR FRAMKVÆMDASTJÓRNAR SKÓLAMÁLARÁÐS KÍ OG STÝRIHÓPS
LIST- OG VERKGREINA (KL. 16:15)
Mætt: Framkvæmdastjórn skólamálaráðs KÍ: Aðalheiður Steingrímsdóttir, Anna María
Gunnarsdóttir, Fjóla Þorvaldsdóttir, Guðbjörg Ragnarsdóttir, Ingunn Ósk Sturludóttir.
Stýrhópur list- og verkgreina: Bára Fjóla Friðfinnsdóttir, Davíð Jón Ingibjartsson, Elín María
Thayer, Þórdís Sævarsdóttir, Engilbert Imsland, Ólafur Guðmundsson.
Aðalheiður setti fundinn og bauð stýrihópsfulltrúa velkomna, og dreifði fundargerð síðasta fundar
og nýlegu bréfi KÍ til menntamálaráðherra samkvæmt samþykkt þings KÍ 2014 um list- og
verkgreinar.
Aðalheiður rifjaði upp að á síðasta fundi hefði það orðið niðurstaðan að kortleggja þyrfti stöðu
list- og verkgreina til að átta sig á hvernig landið liggur, og að hafa í forgrunni ákvæði aðalnámskráa skólastiga/tónlistarskóla um list- og verkgreinar, og einnig voru rædd ýmis atriði á borð við
fjölda stöðugilda kennara í list- og verkgreinum, menntun kennara og fleira. Viðmiðin fyrir
kortlagningu þurfa að vera viðráðanleg og raunhæf svo hægt væri að vinna með þau. Framkvæmdastjórn og stýrihópur hefðu tekið að sér síðast að koma með tillögur á þessum fundi um
úttektarviðmið og lista yfir gögn sem gætu nýst við úttekt. Viðfangsefni þessa fundar væri að
setja niður viðmið og gögn.
Aðalheiður spurði hvort stýrhópurinn hefði hist fyrir þennan fund til að ræða um viðmið og gögn.
Fram kom að ekki hefði gefist tími til fundar alls stýrhópsins. Aðalheiður minnti á að stýrihópurinn væri fulltrúi allra faggreinafélaga list- og verkgreina og væri mikilvægt að hópurinn
tengdi sig vel saman innbyrðis.
Því næst gerðu fundarmenn grein fyrir því sem þeir höfuðu skoðað fyrir þennan fund.
Aðalheiður hafði farið yfir ákvæði laga, aðalnámskráa skólastiga/tónlistarskóla og tengdar
reglugerðir um list- og verkgreinar og tekið saman lista yfir ýmsar úttektir á list- og verkgreinum
og skýrslur. Fátt væri handfast í lögum, aðalnámskrám og reglugerðum til að vinna með í úttekt
og hefðu eftirfarandi viðmið staðið eftir: aðbúnaður, námssvið leikskóla, viðmiðunarstundaskrá/val og valgreinar í grunnskólum, samstarf skólastiga/tónlistarskóla, samstarf grunnskóla og
framhaldsskóla um nám grunnskólanemenda í framhaldsskólum, list- og verknám í framhaldsskólum/fjöldi innritaðra og útskrifaðra, og ennfremur önnur viðmið sem rædd voru á síðasta
fundi: fjöldi stöðugilda kennara í list- og verkgreinum, grunnmenntun kennara, innritaðir í
kennaranám/útskrifaðir, menntun og starfsþróun kennara/aðstæður og möguleikar.
Bára Fjóla hafði skoðað ákvæði skólanámskráa leikskóla í einu sveitarfélagi um listgreinar og
hvort menntaðir listgreinakennara væru tilgreindir.
Elín María og Þórdís lögðu fram úttektarviðmið um fagmenntun kennara, viðmiðunarstundatöflu
í grunnskólum, aðstöðu, innra skipulag, stjórnendur, viðhorf annarra kennara til list- og
verkgreina, hvernig nám/kennsla í viðkomandi fagi styddi við grunnþætti aðalnámskrár.
Ólafur hafði skoðað list- og hönnunarnám í framhaldsskólum, skilgreindar námsbrautir og
valgreinar.
Umræður fóru fram um viðmið, gögn og aðferðir við úttekt. Helstu atriði sem komu fram í
umræðum:
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Mikil óánægja hjá list- og verkgreinakennurum í grunnskólum með ákvörðun
Menntamálastofnunar um hvernig fara eigi með einkunnagjöf í list- og verkgreinum í
hæfniviðmiðum við lok grunnskóla. Allar listgreinar séu spyrtar saman, einnig allar
verkgreinar en sérstakar einkunnir eigi að gefa í upplýsinga- og tæknimennt sem hafi mun
minna umfang en list- og verkgreinar. Einkunnagjöf í ensku og dönsku átti að spyrða
saman en ákveðið var að aðskilja þær. Lausnin núna er að tilgreina í einkunnagjöf í list- og
verkgreinum sem „lokið eða ólokið“. Skilaboðin til nemenda eru að einkunnir skipti ekki
máli í list- og verkgreinum. Kennarar telja að þessar aðferðir gjaldfelli hæfni nemenda í listog verkgreinum og vilja að bætt verði úr þessu.

Smíðakennarafélagið og fleiri faggreinafélög verkgreina hafa gert ýmsar úttektir í
gegnum árin á verkgreinum í grunnskólum. Nauðsynlegt að gera könnun á raunstöðu í
verklegum greinum í grunnskólum.

Mörgum verkgreinakennurum í framhaldsskólum er vinnustaðanámið hugleikið, en
ekki er tryggt að nemendur fái vinnustaðanám. Ef hægt væri að koma því þannig fyrir að
fyrirtæki fengju fjármuni til að taka nemendur í vinnustaðanám, því ekki væri hægt að
uppfylla allt nám innan skóla. Einnig myndi heildarsýn yfir verkgreinar í framhaldsskólum
hjálpa, fjöldi greina, hve margir innritaðir, útskrifaðir, aðstæður í námi í verkgreinum.

Könnun á almennu námi í framhaldsskólum, hvort boðið er upp á raunverulegt val
um list- og verkgreinar.

Samstarf grunnskóla og framhaldsskóla um að kynna nám í list- og verkgreinum í
framhaldsskólum.

Nauðsynlegt að hafa upplýsingar um hag list- og verkgreina, eru menntaðir kennarar
að sinna kennslu í þessum greinum, hefur dregið úr umfangi list- og verkgreinakennslu,
hvernig er farið með val í list- og verkgreinum, er endurnýjun kennara fyrir hendi, hvað
þarf að gera til að auka endurnýjun, menntun kennara.


Ræða þarf við háskóla sem mennta kennara um menntun list- og verkgreinakennara.


Hver er markmið og tilgangur með úttekt á list- og verkgreinum, hve mikla vinnu á að
leggja í úttektina, hvaða aðferðir á að nota, hvernig á að safna upplýsingum? Leggja
könnun fyrir kennara og skólastjórnendur, um hvaða efni?

Mikið er til af rannsóknum og könnunum á list- og verkgreinum og hægt er að hefjast
handa strax við að vekja athygli á ýmsum þáttum varðandi greinarnar, en mikilvægt er samt
að hafa líka handbærar staðreyndir um greinarnar til að nota sem viðspyrnu í umfjöllun um
stöðu þeirra í skólakerfinu. Festa þarf niður stefnu um þetta og hvaða atriði það eru sem
þarf sérstaklega að bæta til að efla greinarnar, gagnlegt að hafa greinargerð um þetta í
höndunum.

Óraunsætt er að framkvæmdastjórn og stýrihópur hafi aðstæður og tíma til að gera
allsherjar rannsókn á stöðu list- og verkgreina í öllu skólakerfinu. Frekar að nýta þær
rannsóknir sem hafa verið gerðar og einnig að skoða hvað framkvæmdastjórn og stýrihópur
geti gert á eigin vegum.
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Í starfsháttarannsókninni á grunnskólum er kafli um list- og verkgreinar eftir Kristínu
Á. Ólafsdóttur kennara MVS/HÍ um málefni greinanna. Ákveðið var að óska eftir fundi
með Kristínu um niðurstöður rannsóknar hennar á list- og verkgreinum, og til að spyrjast
fyrir um aðrar rannsóknir sem hafi verið gerðar á greinunum, til að átta sig á mögulegum
rannsóknargögnum um list- og verkgreinar og fagaðilum sem mögulega gætu unnið úr
þeim.

Hvernig er hægt að efla list- og verkgreinakennslu? Stórt atriði í niðurstöðum
Kristínar er að því eldri sem nemendur verða finnst þeim list- og verkgreinar skipta minna
máli. Af hverju er það? Hvernig er hægt að tryggja að nemendur skilji gildi list- og
verkgreina í grunnskóla til að styrkja val þeirra á þeim í áframhaldandi námi. Beina þarf
sjónum að viðhorfum til list- og verkgreina og hugarfari til þeirra, af hverju missa
nemendur áhugann.
Aðalheiður tók að sér að hafa samband við Kristínu um fundartíma og að senda út fundarboð um
fundinn til framkvæmdastjórnar og stýrihóps. Fram kom að ekki yrði hægt að hafa þennan fund á
næsta fundi framkvæmdastjórnar heldur þyrfti að finna sérstakan fundartíma.
Ekki var fleira rætt og fundi slitið kl. 17:25.
Guðbjörg Ragnarsdóttir ritaði fundargerð.
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