Skólamálaráð KÍ - 21. fundur 4. apríl 2016

Fundargerð framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ
21. fundur mánudag 4. apríl 2016, kl. 14:00-17:00
Haldinn í Vestra, Kennarahúsi
Mætt: Aðalheiður Steingrímsdóttir (KÍ), Alma Oddgeirsdóttir (FS), Anna María Gunnarsdóttir
(FF), Fjóla Þorvaldsdóttir (FL) og Hulda Jóhannsdóttir (FSL).
Forföll boðuðu Guðbjörg Ragnarsdóttir (FG), Ingileif Ástvaldsdóttir (SÍ) og Ingunn Ósk
Sturludóttir (FT).
DAGSKRÁ:
1.
Fundargerð 20. fundar framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ 4. mars 2016.
2.
Fagráð um starfsþróun.
3.
Fræðslufundur framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ og faggreinafélaga 11. apríl 2016.
4.
Ársfundur KÍ 2016.
5.
Skólamálaþing KÍ 2016.
6.
Samstarfsnefndir KÍ og háskóla.
7.
Úttekt á Íslandi á skóla án aðgreiningar.
8.
Framkvæmd þingssamþykktar KÍ 2014 um list- og verkgreinar.
9.
Bæklingar menntamálaráðuneytis um innra mat leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla.
10. Fræðsluhornið / „Flip the system“: Umfjöllun um annan hluta.
11. Önnur mál:
a.
Samfélagsmiðlanámskeið (grunnnámskeið) KÍ 11. apríl og vinnustofa 12. apríl.
b.
Ráðstefna NLS 29. - 30. mars 2016 um einkavæðingu og verslunarvæðingu
menntunar.
c.
Umræðuhefti um menntamál.

1.

FUNDARGERÐ 20. FUNDAR FRAMKVÆMDASTJÓRNAR
SKÓLAMÁLARÁÐS KÍ 4. MARS 2016

Fundargerðin var samþykkt.
Aðalheiður vakti athygli á þessum atriðum í fundargerðinni. Í fyrsta lagi að í forgangsverkefnum
starfsáætlunar skólamálaráðs væri að fylgjast með framkvæmd menntamálaráðuneytis á
aðgerðaráætlunum um læsi, námstíma og starfsmentun. Búið væri að halda tvo fundi með
fulltrúum Menntamálastofnunar um framkvæmdina á læsismálunum en eftir væri að halda fundi
með þeim sem sjá um aðgerðir gegn brotthvarfi úr námi á grunni aðgerðaáætlunar um námstíma
sem og um aðgerðaáætlun um starfsmenntun. Ákveðið var að óska eftir fundi með fulltrúum
Menntamálastofnunar sem sjá um aðgerðir gegn brotthvarfi og námsgagnaútgáfu og að hafa þessi
mál á næsta fundi framkvæmdastjórnar mánudag 2. maí en að bíða með starfsmenntunarmálin.
Einnig að óska eftir að fundurinn færi fram í Menntamálastofnun og að fara þaðan í FB til að
halda fund í framkvæmdastjórninni og skoða skólann undir leiðsögn Önnu Maríu Gunnarsdóttur.
Í öðru lagi að verið væri að ganga frá fundargerð fundarins sem haldinn var 3. mars sl. með
menntamálaráðuneytinu um erlent samstarf á sviði menntamála.

2.

FAGRÁÐ UM STARFSÞRÓUN

Skýrsla fagráðs var lögð fram og umræður fóru fram um hana. Framkvæmdastjórn var sammála
um að hún fæli í sér faglegar og gagnlegar tillögur en allt væri komið undir vilja og fjármunum
varðandi framkvæmdina. Samkvæmt upplýsingum formanns fagráðsins væri verið að ganga frá
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erindisbréfi í ráðuneytinu um nýtt samstarfsráð um starfsþróun en tillaga um það er í skýrslunni.
Mikilvægt væri að erindisbréfið kæmi fram sem fyrst og bréf til tilnefningaraðila um að tilnefna
fulltrúa í ráðið. Fyrsta verk nýja ráðsins væri að fara yfir skýrsluna og þær tillögur sem þar koma
fram. Mikilvægt væri þegar erindisbréfið væri komið og búið væri að tilnefna fulltrúa í ráðið að
framkvæmdastjórn setti niður tillögur um forgangsröðun þeirra mála sem fram koma í skýrslunni
og helstu atriði um starf KÍ á þessum vettvangi og undirbúning fyrir það. Rætt var um hvernig
kynna ætti skýrsluna og var ákveðið að kynning væri ekki tímabær fyrr en erindisbréfið væri
komið og búið væri tilnefna í ráðið. Ýmsar hugmyndir um aðferðir við kynningu voru nefndar, að
skrifa greinar og tengja skýrsluna við forystufræðslu KÍ í haust. Ákveðið var að ræða betur síðar
um kynningarstarf sem þyrfti að hefjast í haust og beinast fyrst og fremst inn á við.

3.

FRÆÐSLUFUNDUR FRAMKVÆMDASTJÓRNAR SKÓLAMÁLARÁÐS KÍ
OG FAGGREINAFÉLAGA 11. APRÍL 2016

Rúmlega 15 manns höfðu tilkynnt um þátttöku í fundinum. Rætt var um dagskrá fundarins. Að
nota ársskýrslu skólamálaráðs 2015 til að kynna skólamálaráðið og skólamálastarfið, skrifstofustjóri KÍ kynnir þjónustu KÍ við faggreinafélög, styrki til þeirra og aðstöðu í Kennarahúsinu,
Aðalbjörn Sigurðsson útgáfu- og kynningarstjóri KÍ kynnir útgáfu og miðla, rætt verður um
ákvörðun menntamálaráðuneytis um að fella niður styrki til sjálfstæðrar starfsemi faggreinafélaga, skýrsla fagráðs um starfsþróun verður kynnt og rætt verður um möguleg samstarfsverkefni
skólamálaráðs og faggreinafélaga og í hvaða formi þau gætu verið. Framkvæmdastjórn ræddi um
að meðal þess sem KÍ gæti gert væri að bjóða fulltrúum faggreinafélaga að vera með í forystufræðslu KÍ í haust. Á fundinum þyrfti að heyra hugmyndir félaganna um samstarf.

4.

ÁRSFUNDUR KÍ 2016

Rætt var um heiti á yfirskrift fundarins og dagskrána. Aðalbjörn Sigurðsson útgáfu- og
kynningarstjóri KÍ og Aðalheiður Steingrímsdóttir varaformaður KÍ munu flytja framsögur um
starf að ímyndarmálum frá því að síðasti ársfundur var haldinn, einnig verður starfað í hópum um
aðferðir við að halda þessu starfi áfram og í lok fundar þarf að bera upp ályktun um áframhaldandi starf.
Ákveðið var að breyta um röð dagskrárliða og að hafa umfjöllun um ímyndarmálin framar í
dagskránni. Rætt var um að heitið á umfjöllun um ímyndarmálin gæti verið „Ertu til í tuskið“ eða
„Tökum málin í okkar hendur“. Framkvæmdastjórn var sammála um að ályktun fundarins þyrfti
að fjalla um áframhaldandi starf að þeim málum sem til umfjöllunar eru á fundinum, aðferðir við
að koma krafti í að halda faglegri ímynd stéttarinnar á lofti sem allir þyrftu að taka þátt í, og að
ályktunin þyrfti að koma frá fundinum. Ákveðið var að biðja hóp fundarmanna að semja
ályktunina og að leggja honum til punkta til að vinna úr.

5.

SKÓLAMÁLAÞING KÍ 2016

Ákveðið var að kanna aðra fundarstaði þar sem allir salir eru bókaðir á Grandhóteli. Ákveðið var
að hætta við J. Evers sem aðalfyrirlesara þar sem hann hefur ekki gefið svör og byrja á því að
leita til David Frost og ef hann gæti ekki verið með fyrirlestur að snúa sér þá til Shara Robinson.
Rætt var um að yfirskrift aðalfyrirlesturs gæti verið Kennarinn sem leiðtogi, fagmennska kennara
í starfi og í samfélaginu, hvað þarf til/hvernig? Eftir er að skipuleggja pallborð og fleira og
verður það gert á næstu fundum framkvæmdastjórnar.

6.

SAMSTARFSNEFNDIR KÍ OG HÁSKÓLA

Næsti fundur í samstarfsnefnd KÍ og MVS/HÍ verður um miðjan apríl og þá á að ræða um
hvernig hægt er að búa til svokallað „Third Space“ sem er samstarfsvettvangur skóla og háskóla
um vettvangsnám og stuðning við nýliða í starfi. Þetta efni er komið frá fundi um vettvangsnám á
öllum skólastigum sem haldinn var í nóvember 2015 í samstarfi KÍ, HA og MVS/HÍ. Fyrsti
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formlegi fundurinn í samstarfsnefnd KÍ og HA er á morgun, þriðjudaginn 5. apríl. Þar á að setja
niður starfsáætlun nefndarinnar, ræða um skóla án aðgreiningar og endurskoðað skipulag
kennaramenntunar í HA. Búið er að halda þrjá fundi í samstarfsnefnd KÍ og LHÍ og setja niður
starfsáætlun nefndarinnar.

7.

ÚTTEKT Á ÍSLANDI Á SKÓLA ÁN AÐGREININGAR

AS kynnti „Critical reflection paper and standards“ en þar koma fram viðmið fyrir úttektina sem
ráðuneytið vann fyrir Evrópumiðstöðina. Tengiliðir KÍ við úttektina hafa með sér bakhóp vegna
þessarar vinnu sem í eru formaður Félags íslenskra sérkennara og formaður Faghóps leikskólasérkennara. Aðkoma KÍ að úttektinni hefur falist í að mæta á fundi um hana, rýna í ýmis gögn og
veita ábendingar. Framundan eru rýnihópaviðtöl Evrópumiðstöðvarinnar við ýmsa hópa í
skólakerfinu, KÍ, kennara, foreldra, skólastjórnendur og fleiri seinni partinn í apríl og einnig mun
miðstöðin leggja viðhorfskönnun í maí fyrir kennara og stjórnendur. Menntamálaráðuneytið hefur
greint frá því að til standi að hafa ráðstefnu á Íslandi í október í haust þar sem fyrstu niðurstöður
úttektarinnar verða kynntar.

8.

FRAMKVÆMD ÞINGSSAMÞYKKTAR KÍ 2014 UM LIST- OG
VERKGREINAR

Farið var yfir stöðuna í vinnu við framkvæmd samþykktarinnar. Búið er að halda tvo fundi með
stýrhópnum um úttekt á málefnum greinanna út frá lögum og aðalnámskrám. Lítið væri handfast í
lögum og námskrám til að nota í úttekt og einnig væri ofætlandi fyrir stýrihópinn og framkvæmdastjórn að gera allsherjarúttekt á stöðu greinanna í skólakerfinu. Því var ákveðið að biðja
Kristínu Á. Ólafsdóttur kennara í listgreinum á menntavísindasviði HÍ að koma á fund
framkvæmdastjórnar og stýrihópsins til að kynna rannsókn á stöðu greinanna í grunnskólum sem
er hluti af starfsháttarannsókn í grunnskólum. Erindi Krístínar var upplýsandi og gagnlegt.
Á þeim fundi var ákveðið að leita til menntamálaráðuneytis og Sambands íslenskra sveitarfélaga
um að gera könnun á umfangi list- og verkgreina í námi nemenda í grunnskólum, skrifa greinar
um málefni list- og verkgreina og að ræða við stjórnendafélögin í KÍ um hvað væri hægt að gera
til að efla greinarnar.
Aðalheiður sagði nauðsynlegt að hafa staðreyndir í höndunum um stöðu greinanna til að nota til
að vekja athygli á stöðu greinanna og velti því upp hvort skólamálaráð ætti að leggja könnun fyrir
skólastjórnendur um list- og verkgreinar á öllum skólastigum. Ekki yrði um viðamikla könnun að
ræða og hægt væri að nýta könnunarkerfi KÍ og spyrja t.d. um umfang greinanna í námi nemenda
og menntun kennara. Rætt var um þessa hugmynd en engin ákvörðin var tekin.
Rætt var um að biðja list- og verkgreinakennara sem hafa fengið styrk úr Sprotasjóði til að skrifa
greinar um verkefnin. Einnig var bent á að skoða hvað innra/ytra mat hefði að segja um
greinarnar og skapandi þætti í skólastarfinu.
Rætt var um að halda fund næsta haust um menntun list- og verkgreinakennara með háskólunum
og að óska eftir fundi með stjórnendafélögum KÍ til að ræða hvernig málefni list- og verkgreina
horfa við stjórnendum skólanna og hvað hægt væri að gera til að auka vægi greinanna í
skólastarfinu.
Ákveðið var að framvegis yrðu fundartímar framkvæmdastjórnar ekki notaðir til að funda með
stýrihópnum heldur yrði boðað til sérstakra funda með hópnum. Ákveðið var að hafa næsta fund
með stýrihópnum seinni partinn í apríl.
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9.

BÆKLINGAR MENNTAMÁLARÁÐUNEYTIS UM INNRA MAT
LEIKSKÓLA, GRUNNSKÓLA, FRAMHALDSSKÓLA

Rætt var um efni bæklinganna en frestur til að skila umsögn um þá er til 20. apríl. Ákveðið var að
KÍ sendi umsögn um bæklingana þar sem lögð væri áhersla á að spyrja um hvernig þessum
leiðbeiningum verði fylgt eftir gagnvart skólunum, og hvaða stuðningur og ráðgjöf væri í boði
við starf skólanna að innra mati. Einnig þyrfti að benda á nokkur orðalagsatriði í bæklingunum
sem þyrfti að lagfæra, og ennfremur að benda á myndrænar leiðir í leikskólabæklingnum til að
kalla eftir viðhorfum leikskólabarna til skólastarfsins.

10. FRÆÐSLUHORNIÐ / „FLIP THE SYSTEM“: UMFJÖLLUN UM ANNAN
HLUTA
Farið var yfir annan hluta bókarinnar „Flip the system“.

11. ÖNNUR MÁL:
a.
b.
c.

Samfélagsmiðlanámskeið (grunnnámskeið) KÍ 11. apríl og vinnustofa 12. apríl.
Ráðstefna NLS 29. - 30. mars 2016 um einkavæðingu og verslunarvæðingu
menntunar.
Umræðuhefti um menntamál.

Þessum lið var frestað vegna tímaskorts og ákveðið að hafa þá á dagskrá næsta fundar sem er
mánudag 2. maí kl. 14:00.

Ekki var fleira rætt og fundi slitið klukkan 17:00.
Alma Oddgeirsdóttir ritaði fundargerð.
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