Skólamálaráð KÍ - 20. fundur 4. mars 2016

Fundargerð framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ
20. fundur mánudag 4. mars 2016, kl. 14:00-16:30
Haldin í Vestra, Kennarahúsi
Mættar: Aðalheiður Steingrímsdóttir (KÍ), Fjóla Þorvaldsdóttir (FL), Guðbjörg Ragnarsdóttir
(FG), Hulda Jóhannsdóttir (FSL), Ingileif Ástvaldsdóttir (SÍ).
Alma Oddgeirsdóttir (FS), Anna María Gunnarsdóttir (FF) og Ingunn Ósk Sturludóttir (FT)
boðuðu forföll.
Ingibjörg Bryndís Hilmarsdóttir, Menntamálastofnun, var gestur fundarins undir fyrsta lið.
DAGSKRÁ:
1.
Læsi / Ingibjörg Bryndís Hilmarsdóttir, Menntamálastofnun (45 mín)
2.
Fundargerð 19. fundar framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ 22. febrúar 2016
3.
Fagráð um starfsþróun
4.
Fundur KÍ og MMRN um erlent samstarf/framhald
5.
Fræðslufundur skólamálaráðs KÍ fyrir faggreinafélög, vor 2016
6.
Samfélagsmiðlanámskeið KÍ/Mat og framhald
7.
Fræðsluhornið / “Flip the system“
8.
Önnur mál

Aðalheiður setti fundinn og bauð Ingibjörgu Bryndísi Hilmarsdóttur velkomna á fundinn.
1.
LÆSI / INGIBJÖRG BRYNDÍS HILMARSDÓTTIR, MENNTAMÁLASTOFNUN
Aðalheiður bauð Ingibjörgu Bryndísi að taka máls og bað hana að greina frá því sem helsta sem
unnið hefði verið að í Menntamálastofnun í sambandi við læsismálin frá því að síðasti fundur
framkvæmdastjórnar og Menntamálastofnunar var haldinn um læsismálin.
Ingibjörg Bryndís sagði að læsisteymið hefði farið víða til að kynna sig og hitt marga hópa.
Sumir skólar og sveitarfélög hefðu óskað eftir því að fá teymið í heimsókn en haft var samband
við aðra. Búið væri m.a. að funda með leikskólastjórum og trúnaðarmönnum í grunnskólum í
Reykjavík, og fram undan væri fundur með skólastjórum í grunnskólum í Reykjavík. Teymið
hefði einnig fundað með sérkennurum og formönnum svæðadeilda FL. Einnig var farið norður og
fundað með Miðstöð skólaþróunar HA og komið væri á gott samband við Miðstöðina. Ákveðið
hefði verið að Miðstöðin og Menntamálastofnun myndu standa saman að læsisráðstefnu í haust
fyrir öll skólastig sem haldin verði 17. september. Tveir erlendir fyrirlesarar verða með erindi á
ráðstefnunni og boðið verður upp á málstofur. Teymið hefur einnig fundað með Rithöfundasambandinu og Heimili og skóla, en fulltrúar frá HS eru í rýnihópi sem er að útfæra foreldralæsissamninga, og einnig hefur verið haldinn fundur með forseta Menntavísindasviðs HÍ. Teymið
sendi bréf til allra leikskóla, grunnskóla og fræðsluskrifstofa um ráðgjöf og fræðslu um læsi,
skimanir og læsispróf, og bárust 22 beiðnir og væru 14 þeirra í farvegi. Teymið hefur fundað með
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kennurum og foreldrum, t.d. á skipulags- og fræðsludögum í skólum og einnig hafa verið haldnar
sérstakar málstofur í skólum og sérstök áhersla væri lögð á það að ná til foreldra.
Framhaldsskólar hefðu ekki haft samband við læsisteymið.
Spurt var um hvernig væri lagt mat á beiðnir og hvað yrði gert til að hafa samband við skóla sem
létu ekki heyra frá sér.
Fram kom að haft verði frumkvæði að því að hafa samband við skóla og forgangsraða beiðnum.
Upphaflega stóð ekki til að fara af stað með fræðslu og ráðgjöf fyrr en eftir áramótin, en þetta fór
fyrr af stað því haft var samband og beðið um ráðgjöf. Líklega verður haft samband við
skólastjóra á svæðum sem teymið heimsækir og ítrekað við skólana að senda upplýsingar af og
til. Verið væri að vinna að því að byggja upp upplýsingavef fyrir skóla, kennara, nemendur og
foreldra sem á að vera tilbúinn í haust.
Spurt var um hvernig kennarar tækju þeim áherslum að allir kennarar væru læsiskennarar og
vinni með læsi í öllum námsgreinum. Fram kom að kennarar tækju þessu vel og sýndu þessu
áhuga.
Spurt var um hvað yrði gert fyrir nýbúa/tvítyngda nemendur. Fram kom að verið væri að skoða
orðaforðalista og kennsluorðaforða fyrir leikskóla og að sami vandi væri í grunnskólum með
orðaforða nýbúa/tvítyngdra nemenda.
Spurt var um skimanir og læsispróf. Fram kom að verið væri að vinna að samræmdum viðmiðum
fyrir hraðapróf (lesfimipróf) fyrir fyrsta til tíunda bekk grunnskóla. Um væri að ræða A-B-C próf
sem hægt væri að leggja fyrir á mismunandi tíma. Fyrsta stöðlun var í janúar. Það gekk betur að
fá skóla til að taka þátt úti á landi en í Reykjavík. Öll próf eiga að vera tilbúin um næstu áramót.
Gefið verður út handbók og kynningarmyndband um fyrirlögn og notkun prófanna. Verið er að
vinna að lesskilningsprófum. Einnig er verið að skoða skimanir og próf fyrir leikskóla, t.d. orðaforðapróf og hljóðkerfispróf. Hljóm er að úreldast, og þarf eitthvað að leysa það af hólmi. Góður
orðaforði, bókstafaþekking og góð hljóðvitund eru vísbendingar um hvað gengur vel. Sveitarfélög fá ekki niðurstöður prófa heldur aðeins skólar til að vinna með.
Spurt var um útgáfu á náms- og kennsluefni og áætlanir um hana. Fram kom að miðlunarsvið
Menntamálstofnunar væri að skoða þessi mál með áherslu á rafræna útgáfu en óvíst væri um
áætlanir um aukna útgáfu.
Spurt var um viðbrögð foreldra við læsisáætlunum. Fram kom að foreldrar taki þetta til sín, og
væru tilbúnir til samstarfs á báðum skólastigum. Nálgast þurfi unga foreldra á annan hátt en þá
eldri. Kynna þurfi betur hvað bókasöfnin geti gert til að auka læsi. Sjónvarpið þurfi einnig að gera
stutt læsismyndbönd til að deila á samfélagsmiðlum. Bent var á sænskt verkefni „Linus Havn“
sem beinist að bókasöfnum sem skilað hefur miklum árangri.
Ingibjörgu Bryndísi var þakkað fyrir samræðurnar og var ákveðið að hittast reglulega yfir
veturinn á starfstíma Menntamálastofnunar. Ingibjörg Bryndís fór af fundi.
2.
FUNDARGERÐ 19. FUNDAR 22. FEBRÚAR 2016
Fundargerðin var samþykkt.
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3.
FAGRÁÐ UM STARFSÞRÓUN
Aðalheiður greindi frá stöðu mála í fagráðinu. Verið væri að ganga frá lokaskýrslu fagráðsins
sem afhendi ætti menntamálaráðherra á fundi 10. mars nk.
4.
FUNDUR KÍ OG MMRN UM ERLENT SAMSTARF/FRAMHALD
Rætt var um fund skólamálráðs KÍ og menntamálaráðuneytis um erlent samstarf í skóla- og
menntamálum á norrænum og evrópskum vettvangi sem haldinn var 3. mars sl. Mat
framkvæmdastjórnar á fundinum er að hann hefði tekist vel og verið gagnlegur. Rætt var um
framhaldið á samstarfi við menntamálaráðuneytið um erlend samskipti, um hvað og hvernig, en
ráðuneytið tók vel í beiðni KÍ um að halda slíkan fund ekki sjaldnar en einu sinni á ári, og var
rætt um það á fundinum að formaður skólamálaráðs og ráðuneytið myndu hittast eftir fundinn til
að ræða um áframhaldandi samstarf. Í umræðum framkvæmdastjórnar um framhaldið á
samstarfinu kom fram að gagnlegt væri að fá upplýsingar um þá starfshópa í erlendu samstarfi
sem menntamálaráðuneytið tekur þátt í og viðfangsefni þeirra. Skólamálaráð gæti nýtt þessar
upplýsingar í sínu starfi og miðlað til félagsmanna. Einnig að kanna hvort ráðuneytið gæti tekið
út aðalatriði í erlendum skýrslum um skóla- og menntamál og miðlað til skólamálaráðs og einnig
væri ýmislegt sem skólamálaráðið gæti miðlað til ráðuneytisins. Aðalheiður tók að sér að búa til
útlistun á fundinum og erindum sem voru haldin með það fyrir augum að búa til lista yfir atriði
sem hægt væri að leggja inn í samræðu við ráðuneytið um áframhaldandi samstarf.
5.
FRÆÐSLUFUNDUR SKÓLAMÁLARÁÐS KÍ FYRIR FAGGREINAFÉLÖG, VOR
2016
Rifjað var upp það sem framkvæmdastjórn hefur áður rætt um í sambandi við það að halda fundi
með faggreinafélögum kennara, sbr. fundargerð framkvæmdastjórnar frá 11. desember 2015. Um
væri að ræða tvær tegundir af fundum, annars vegar með faggreinafélögum list- og verkgreinakennara og háskóla sem mennta kennara um kennaramenntun og menntunarmálefni list- og
verkgreinakennara og hins vegar með öllum faggreinafélögum kennara um þjónustu KÍ við þau
og fleira. Aðalheiður sagði að heppilegt væri að hafa fyrri fundinn seinna á þessu ári því nú væri
MVS/HÍ að hefja úttekt á kennaranámi í list- og verkgreinum á sviðinu og einnig þyrfti áður en
þessi fundur væri haldinn að hafa átt sér samræða í samstarfsnefndum KÍ með háskólunum um
menntunarmálefni list- og verkgreinakennara og kennaranema. Framkvæmdastjórn ákvað að hafa
fund með öllum faggreinafélögum kennara mánudaginn 11. apríl, kl. 16:00-18:00 í Kennarahúsinu. Á fundinum væri tekið fyrir þjónusta KÍ við faggreinafélög og aðstaða í Kennarahúsinu,
niðurfelling styrkja menntamálaráðuneytis til félaganna, skýrsla fagráðs um starfsþróun og fleiri
atriði sem varða starfsemi faggreinafélaganna og skólamálaráðs og tengsl þeirra.
6.
SAMFÉLAGSMIÐLANÁMSKEIÐ KÍ/MAT OG FRAMHALD
Námskeiðin sem haldin voru í lok febrúar tókust vel og almenn ánægja er með þau. Búið væri að
ræða við Maríönnu Friðjónsdóttur um að halda fleiri námskeið. Framkvæmdastjórn ræddi um
viðfangsefni fleiri námskeiða, hvort þau ættu að fela í sér dýpkun á þekkingu eða að vera
byrjunarnámskeið af sama tagi og haldin hafa verið. Einnig var rætt um úrvinnsluna úr þeim
námskeiðum sem búið væri að halda, skilgreiningar á móttakendum, „kennaranum“, „KÍ“, gerð
lykilorða og lykilorðasetninga. Einnig var rætt um markmið námskeiðanna sem búið væri að
halda. Hvað á fólk að gera með þekkinguna frá byrjunarnámskeiðinu? Varð fólk færara? Ætlar
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fólk að taka þátt í FB síðunni „Aukum umræðu um kennarastarfið og skóla- og menntamál“,
miðla efni, útbúa efni, virkja fólk í sínum skólum og svæðum/deildum í umræðunni? Hvað viljum
við „prófílera“ eftir þessi námskeið og hverjir eiga að vera í því? Framkvæmdastjórn hallaðist að
því að þjappa þurfi þeim saman sem voru á byrjunarnámskeiðunum í febrúar fremur en að fjölga
þeim sem eru á byrjunarreit. Hægt væri að bjóða þeim sem voru á námskeiðunum í febrúar upp á
eins dags vinnustofu sem væri framhald á því sem búið væri að gera og til að fara í skilgreiningarvinnu. Það þurfi að vinna sérstaklega með þann 40 manna hóp sem sótti námskeiðin í
febrúar, virkja hópinn, þekkingu hans, og tengja við „Flip the system“ og skólamálaþingið í
haust.
7.
FRÆÐSLUHORNIÐ / “FLIP THE SYSTEM“
Fulltrúar í framkvæmdastjórn greindu frá efni kaflanna í fyrsta hluta bókarinnar „Flip the
system“.
8.
ÖNNUR MÁL
Ingileif greindi frá samskiptum við menntamálaráðuneytið og Menntamálastofnun um þá
ákvarðanir að halda rafræn samræmd könnunarpróf samtímis næsta vor í 9. og 10. bekk.
Ákvarðanir einkenndust af miklu samráðsleysi við starfsfólk skólanna og félög kennara og
skólastjórnenda í grunnskólum, en samt væri látið líta svo út að fullt samráð hefði verið haft við
KÍ og aðildarfélög. Ráðuneytið og Menntamálastofnun hefðu hafnað því að breyta ákvörðunum
um framkvæmd. Margar stórar spurningar vakni um tilganginn með þessum ákvörðunum og
hvernig þær samræmist markmiðum grunnskólalaga um samræmd könnunarpróf og hvort leynt
væri verið væri að stefna að því stytta námstíma í grunnskólum með því að klippa 10. bekkinn
frá. Ingileif sagði að félög kennara og skólastjórnenda væru að undirbúa bréf til ráðuneytis og
Menntamálstofnunar til að mótmæla þessum ákvörðunum og samráðsleysið sem einkenndi þær
og óskaði eftir að skólamálaráð myndi fylgja þessu eftir með sérstökum bréfum af sinni hálfu.
Næsti fundur framkvæmdastjórnar er mánudaginn 4. apríl kl. 14:00 í Kennarahúsinu.
Fleira var ekki rætt og fundi var slitið kl. 16:30.
Guðbjörg Ragnarsdóttir ritaði fundargerð.
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