Skólamálaráð KÍ - 22. fundur 2. maí 2016

Fundargerð framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ
22. fundur mánudag 2. maí 2016
Fundargerðin skiptist í tvennt:
Fundargerð fundar framkvæmdastjórnar í Menntamálastofnun kl. 14:00-15:00 og
fundargerð fundar framkvæmdastjórnar í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti kl. 15:00-17:30.
Mættar: Aðalheiður Steingrímsdóttir (KÍ), Anna María Gunnarsdóttir (FF), Fjóla Þorvaldsdóttir
(FL).
Forföll boðuðu: Alma Oddgeirsdóttir (FS), Guðbjörg Ragnarsdóttir (FG), Ingileif Ástvaldsdóttir
(SÍ), Ingunn Ósk Sturludóttir (FT) og Hulda Jóhannsdóttir (FSL).
DAGSKRÁ
1.
Fundur í Menntamálastofnun með Kristrúnu Birgisdóttur, Ellen Klöru Eyjólfsdóttur og
Þresti Bragasyni um aðgerðir gegn brotthvarfi úr námi og námsgagnaútgáfu.
2.

Fundur í FB og skoðunarferð um FB:
a.
Fundargerð 21. fundar framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ 4. apríl 2016.
b.
Skólamálaþing KÍ 2016.
c.
Ársfundur KÍ 2016.
d.
Fagfélög kennara.
e.
Umfjöllun um þriðja hluta „Flip the system“.
f.
Önnur mál.

1.

FUNDUR Í MENNTAMÁLASTOFNUN KL. 14:00-15:00 MEÐ KRISTRÚNU
BIRGISDÓTTUR Á ÞJÓNUSTUSVIÐI UM AÐGERÐIR GEGN BROTTHVARFI ÚR NÁMI, ELLEN KLÖRU EYJÓLFSDÓTTUR KYNNINGAROG VEFSTJÓRA OG ÞRESTI BRAGASYNI SVIÐSSTJÓRA MIÐLUNARSVIÐS UM NÁMSGAGNAÚTGÁFU

Kristrún Birgisdóttir gerði grein fyrir aðgerðum gegn brotthvarfi úr námi sem byggja á tillögum í
aðgerðaáætlun verkefnahóps menntamálaráðuneytis um námstíma og sérstakri aðgerðaáætlun
gegn brotthvarfi úr námi sem ráðuneytið setti á grundvelli þeirra.
Brotthvarf

Aðgerðir í hvítbók og reynsla annarra þjóða (OECD skýrslur 2001/2012).


Skráning á ástæðum brotthvarfs hér á landi.



Dreifing/innritun nemenda í einstaka framhaldsskóla við lok grunnskóla.



Aldur, virðist hafa mest áhrif á brotthvarf.



Tengsl eru á milli mætinga og brotthvarfs. Framhaldsskólar mega ekki horfa á
mætingu nemenda í grunnskóla. Skoða þarf betur utanumhald um mætingar í

1

Skólamálaráð KÍ - 22. fundur 2. maí 2016

framhaldsskólum sem er mun strangara en í grunnskólum, einhverjum nemendum
kann að þykja aðhaldið óþægilegt og hætta þess vegna.


Félagsleg staða nemenda, þetta hefur verið lítið skoðað hér á landi.



Innflytjendur.



Minnihlutahópar.



Námsárangur í grunnskóla hefur mest forspárgildi um það hvernig nemendum mun
ganga í framhaldsskóla, verið er að skoða einkunnir í grunnskóla, skólaeinkunnir og
einkunnir í samræmdum prófum.

Mögulegar aðgerðir samkvæmt hvítbók

Skráning á ástæðum brotthvarfs. Náms- og starfsráðgjafar afla upplýsinga hjá þeim
nemendum sem eru að hverfa frá námi eða eru líklegir til þess að hætta. Niðurstaðan í
vetur sýndi sambærilegar vísbendingar og í öðrum löndum. Flestir nemendur hættu
vegna slakra mætinga.


Skimun fyrir áhættuþáttum brotthvarfs eru gerðar í öllum framhaldsskólum.



Samstaf á milli skóla og heilbrigðis- og félagsþjónustu. Þetta þarf að efla og samstarf
að komast á.



Stuðningur við skóla sem sinna nemendum í brotthvarfshættu.



Samstarf við framhaldsfræðsluaðila (aftur í nám).

Hvað hefur nú þegar verið gert

Kallað eftir ástæðum brotthvarfs frá öllum framhaldsskólum, kallað hefur verið eftir
gögnum, en þau hafa ekki öll skilað sér.


Skimunarpróf lagt fyrir nýnema í öllum framhaldsskólum, próf Kristjönu Stellu
Blöndal notað. Prófað í 31 skóla sl. haust. Rafrænt próf með spurningum, skuldbinding til náms, árangur á samræmdum prófum, menntun foreldra. Nemendur vita
ekki hvaða menntun foreldrar þeirra hafa, en þó hvar þeir starfa. Nemendur sem taldir
eru í brotthvarfshættu eru teknir í viðtal hjá náms- og starfsráðgjöfum. Stúlkur
vanmeta sig en strákar síður en þeir geta samt verið í brotthvarfshættu. Mikil ánægja
er með þessa skimun. Skólinn geta unnið með flesta þætti í skimuninni.



Framhaldsskólum er veittur styrkur til aðgerða gegn brotthvarfi, skólarnir sækja um
styrkina samkvæmt verkefnum sem þeir ætla að fara í, 23 af 31 framhaldsskólum
sóttu um styrk og fengu allir styrki. 180 milljónir kr. eiga að fara í verkefnið næstu
þrjú ár. Í ár voru veittar kr. 63 milljónir. Lægsti styrkur var 312.000 kr. og sá hæsti kr.
fimm milljónir. Margir skólanna ætla að nýta féð til að ráða sálfræðing inn í skólann,
vera með hópráðgjöf, einhverjir ætla að taka inn HAM meðferð (Hugræn
atferlismeðferð). Þess var ekki krafist að skólar kæmu með mótframlag, en svo hefði
þurft að vera. Skólarnir eiga að skila skýrslu til ráðuneytisins. Kristrún sagði að
úrvinnsla úr skýrslum og gögnum væri kjörið viðfangsefni fyrir meistaranema.

Hvað á eftir að gera

Innleiða skimunarpróf í efstu bekki grunnskóla, erfiðleikar við það vegna
mismunandi rekstraraðila, sveitarfélög og ríki.
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Samstarf milli skóla og heilbrigðis- og félagsþjónustu er ekki langt á veg komið, það
þyrfti að gera eitthvað í þeim málum, ekki hægt lengur að það væri ekki samstarf
milli þessara aðila.



Huga þyrfti betur að þeim sem vilja fara aftur í nám (framhaldsfræðsla, háskólabrú),
ekkert væri farið að vinna í þessum þætti. Ákveðið var að stýra 25 ára nemendum og
eldri í önnur námsúrræði utan framhaldsskóla en ekkert hefði verið gert í því að
aðlaga það.

Ellen Klara Eyjólfsdóttir fjallaði um námsgagnaútgáfu Menntamálastofnunar sem
Námsgagnastofnun sá áður um.
Gefnir hafa verið út um 1700 titlar, af þeim eru prentaðar bækur um 900, annað er vefefni,
gagnvirkir vefir, rafbækur, kennsluleiðbeiningar, verkefni o.fl.
Stafræn útgáfa
Í hvítbók segir að það sé meginverkefni Námsgagnastofnunar að útvega grunnskólum námsefni í
skyldunámi og verður það óbreytt hjá Menntamálastofnun og verður framtíðarstefna um
námsgögn mótuð.
Markmiðið væri að nýta stafrænt efni í auknum mæli, auka úrval námsefnis fyrir nemendur, 100
bækur væru komnar í rafrænt form, gagnvirkar með verkefnum o.fl. Í könnun kom fram að
rafrænt efni væri mjög lítið notað, það væri ekki gott ef stefnan væri að gefa sem mest út rafrænt.
Það væri stöðug aukning á rafrænu efni, þ.e. vefjum fyrir yngsta stigið en nýting á rafbókum á vef
Menntamálastofnunar samkvæmt tölulegum upplýsingum væri sorglega lítil á öllum stigum.
Samt teldu 80% kennara sig geta notað rafrænt efni. KÍ benti á áhrif hrunsins og að margir
kennarar væru vankunnandi í notkun UT og nýrra miðla.
Í úttekt OECD var bent á að markaður fyrir námsgögn hér á landi væri afar smár og einkenndist
af fákeppni.
Fjármunir
Ellen Klara benti á að sjóðir sem stofnaðir voru í tengslum við lögin um skólstigin, námsgagnasjóður grunnskóla, sprotasjóður og þróunarsjóður námsgagna rísi ekki undir hlutverkum sínum
vegna lítilla fjárveitinga.
KÍ spurði hvernig Menntamálastofnun færi að því að ná til kennara til að upplýsa þá um rafrænt
efni og annað efni sem gefið væri út. Ellen Klara sagði að reynt væri að ná til kennara með
tölvupóstum, á kennaraþingum o.fl. en það væri erfitt að koma efni á framfæri.
Þröstur Bragason fjallaði um verkefni á miðlunarsviðinu sem væru handan við hornið og samstarf
við ýmsa aðila. Samstarf væri við ákveðin sveitarfélög og tók hann sem dæmi að nýlega var
skrifað undir samning við Kópavogsbæ um spjaldtölvuverkefni vegna innleiðingar á spjaldtölvum
í skólana. Stofnunin væri samstarfi við apple umboðið og aðila í Bretlandi um rafbækur til að
auðga námsefnið og fjölbreytileika þess t.d í stærðfræði. Þetta kostaði allt fjármuni og væri verið
að skoða hvernig hægt væri að fjármagna einstök verkefni. Rafræna efnið yrði þannig úr garði
gert að hægt væri að aðlaga það að námsstöðu nemenda. Einnig væri á áætlun að búa til námsefni
fyrir heyrnarlausa nemendur, verið væri að gera kostnaðaráætlun um þetta, hingað til hefði lítið
verið gert fyrir þann hóp.
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Fagráð verða stofnuð á helstu verksviðum Menntamálastofnunar samkvæmt væntanlegri
reglugerð, og þar á meðal um miðlun (námsgögn).
Á döfinni væri að fara í endurmat á námsgreinum sem væri langtímaverkefni til 2021 og yrði
fimm ára útgáfuáætlun gerð í tengslum við það. Framtíðaráætlanir um námsgagnaútgáfu fyrir öll
skólastig hafa ekki verið gerðar, fjármagn væri ekki fyrir hendi til að taka inn fleiri skólastig.
Önnur mál
Arnór Guðmundsson forstjóri Menntamálastofnunar kom inn á fundinn og sagði að hann vildi
kynna hvað stofnunin væri að gera og ræddi um að fá fund með KÍ í maí. Kristrún sagði að hún
myndi kynna brotthvarfsskimunina á samnorrænu málþingi, það þætti mjög merkilegt sem verið
væri að gera hér á landi. Þröstur vildi gjarnan hafa samband við kennara til að prófa efni og hafa
samstarf við þá þegar vinna við efni væri á tilraunastigi. KÍ benti á að hafa samband við
útgáfusvið KÍ til að miðla upplýsingum um námsefni og til að ná sambandi við kennara til
samstarfs um nýtt efni.
Fundinum í Menntamálastofnun lauk kl. 15:15.

2.

FUNDUR FRAMKVÆMDASTJÓRNAR HÓFST KL. 15:25 Í FB MEÐ
SKOÐUN Á NÝRRI ÁLMU SKÓLANS

Að því búnu var fundur settur og gengið var til dagskrár.
a.
Fundargerð 21. fundar framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ 4. apríl 2016
Engar athugasemdir voru gerðar við fundargerðina og var hún samþykkt. Aðalheiður benti
á í sambandi við 9. lið fundargerðarinnar um bæklinga um innra mat leik-, grunn- og
framhaldsskóla að umsögn KÍ um þá færi til ráðuneytisins á næstu dögum.
b.
Skólamálaþing KÍ 2016
Dr. David Frost prófessor við Cambridge University í Bretlandi hefur samþykkt að að vera
með fyrirlestur á þinginu. Umræður fóru fram um undirbúninginn fyrir þingið og var
eftirfarandi ákveðið.


Þingstaður er hótel Nordica, salur H og I, sem tekur um 100 manns í sæti í
hringborðsuppröðun, (setið er til hálfs við hringborð, allt að 8 manns við borð),
vatn, kaffi og konfekt verða á borðum. Ef fleiri en 100 skrá sig á þingið þá þarf
að breyta uppröðun í sal í skólastofuuppröðun.



Áherslur í fyrirlestri og spurningar til að senda DF. Rætt var um að áherslurnar
ættu að vera á kennara og skólastjórnendur, menntun nemenda, hvað stéttin
þurfi að gera til að styrkja stöðu sína til að breyta menntakerfinu innan frá og
efla lýðræðislega menntun í þágu nemenda. Ákveðið var að íhuga betur
neðangreindar spurningar út frá kafla sjö í „Flip the system“ og að bæta við
spurningu um aðgerðir stéttarinnar til að styrkja stöðu sína.
I.

What is meant by teachers self-efficacy - leadership - agency? What kind
of professional values and principles? How does these concepts of selfefficacy, leadership, agency affect the scope of teachers professional roles
and professionality both as individuals and collectively as a profession?
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II.

What kind of conditions and activities nurture, enchance, promote the
level of teachers self-efficacy, their capacity to show professional
leadership and agency? (f.ex. organisational context, nature of
professional culture, working environment).

III.

What connnections are between teachers self-efficacy - leadership agency and the quality of education for all young people, educational
development at all levels, setting of an educational policy,
implementation and practice?



Biðja DF að vera með sérstakan fyrirlestur í Kennarahúsi daginn eftir þingið um
aðgerðir KÍ til að valdefla stéttina.



Íhuga betur yfirskrift þingsins: „Kennarar sem leiðtogar - Breytum
menntakerfinu frá grasrótinni“ Ræða við útgáfusviðið um hugmyndir.



Hafa samræður á sviði við DF í stað pallborðs. Nefnd voru sem þátttakendur:
Guðrún Hrefna Guðmundsdóttir, Hjördís Þorgeirsdóttir, Tryggvi Thayer,
Kristín Dýrfjörð, Jón Torfi Jónasson. Ákveðið var að ræða betur til hvaða
fyrirspyrjenda verði leitað.



Tvö 10 mín erindi sem spegla efni fyrirlesturs inn í íslenskar aðstæður, einn
kennari og einn skólastjórnandi. Nefnd voru sem fulltrúar skólastjórnenda
Ingileif Ástvaldsdóttir skólastjóri Þelamerkurskóla og Ásmundur Kr.
Örnólfsson aðstoðarleikskólastjóri í leikskólanum Ægisborg.



Setja upp vefsíðu fyrir þingið og tók Fjóla tók að sér að setja upp vefinn
http://skolamalathingki.weebly.com. Vefurinn þarf að vera tilbúinn í maí og
setja þar inn sem fyrst helstu upplýsingar um þingið, DF, störf, rannsóknir og
útgáfu og slóð á skráningu.



Senda auglýsingu út í maí með slóð á vefsíðu og skráningu, hvetja fólk til að
taka daginn frá. Senda sérstaka auglýsingu til fagfélaga kennara.



Senda út bréf í maí til boðsgesta: HA, MVS/HÍ, LHÍ, Sambandið, fagráð um
starfsþróun kennara, Skólameistarafélag Íslands, Heimili og skóli.



Í ágúst þarf að kynna DF sérstaklega í miðlum KÍ, vera með stuttan úrdrátt úr 7.
kaflanum í „Flip the system og umfjöllun um störf hans og verk.



KÍ kaupi eintök af nýjustu bók DF
https://www.educ.cam.ac.uk/centres/lfl/about/publications/transformingeducati
on.html



Taka saman upplýsingar fyrir DF um stöðuna í menntamálum á Íslandi.



Rætt var um að formaður og varaformaður KÍ skipti á milli sín setningu og
slitum.



Finna þarf einstakling til að sjá um samantekt á efni þingsins og umræðum.



Fundarstjóri, nefnd voru Kristinn Breiðfjörð, Þóra Arnórsdóttir, María
Ellingsen.
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Streymt verður frá þinginu, Anna María tók að sér að ræða við Halldór Árna
Sveinsson um streymið.

c.
Ársfundur KÍ 2016
Farið var yfir punkta sem komu fram í hópastarfi á ársfundi KÍ í apríl um starf að því að
auka umræðu um kennarastarfið/skóla- og menntamál. Margar góðar hugmyndir komu fram
í hópastarfinu sem hægt er nota í áframhaldandi starfi. Framkvæmdastjórn er sammála um
nauðsyn þess að aðgerðabinda þurfi hugmyndirnar og að koma þurfi starfinu í skýrari
farveg með skipulagi til að knýja það áfram. Sjá punkta úr hópastarfinu í fylgiskjali með
þessari fundargerð.
d.
Fagfélög kennara
Fundargerð frá fundi framkvæmdastjórnar með fagfélögum kennara sem haldinn var 11.
apríl sl. var lögð fram og rædd. Væntanleg væri grein í Skólavörðunni um þá ákvörðun
ráðuneytisins að fella niður styrki til sjálfstæðrar starfsemi fagfélaganna. Fundurinn var
góður og málefnalegur og almenn ánægja var með hann og talinn nauðsynlegur. Á
fundinum var rætt um samstarf framkvæmdastjórnar og fagfélaganna og koma eftirfarandi
atriði fram í fundargerðinni:


Að framkvæmdastjórn skólamálaráðs boði til fundar með félögunum a.m.k. einu sinni
á önn.



Fundir væru notaðir til að ræða stöðuna í starfsemi félaganna, sameiginleg mál og
mál sem brenna á þeim öllum, mál sem væru ofarlega á baugi í skólamálastarfi KÍ og
mál sem félögin væru beðin að ræða hjá sér.



Bent var á sameiginleg viðfangsefni eins og skólaþróun, samþættingu, námskrár,
samfellu milli skólastiga og fagfélaga, starfsþróun kennara.



Búa til FB síðu til að auka tengsl milli félaganna, þar væri hægt að koma á framfæri
upplýsingum um starfsþróun og fleira.



KÍ búi til gjaldskrá fyrir fundarsetur og gjaldskrá vegna verkefna sem ráðuneytið
kaupir af þeim sem félögin geti notað.



KÍ auki upplýsingastreymi til félaganna.

Framkvæmdastjórn ræddi um gjaldskrá fyrir fagfélögin vegna sérfræðivinnu fyrir
ráðuneytið og var ákveðið að athuga að miða við meðallaun kennara x 1,4 sem eru
launatengd gjöld. Einnig var ákveðið að biðja útgáfusviðið að búa til Fésbókarhóp undir
nafninu „Stjórnir fagfélaga kennara“. Einnig var rætt um að skilgreina þurfi tengsl
framkvæmdastjórnar við fagfélögin og tók Aðalheiður að sér að safna upplýsingum um
hvernig tengslum væri háttað á hinum Norðurlöndunum milli kennarasamtaka og fagfélaga
kennara.
Lagt var fram minnisblað um þau atriði sem rædd hafa verið í sambandi við framkvæmd
þingsamþykktar KÍ 2014 um list- og verkgreinar.
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Kannanir
1.
Leita til menntamálaráðuneytis og Sambands íslenskra sveitarfélaga um að gera
könnun á umfangi list- og verkgreina í námi nemenda í grunnskólum, hvaða list- og
verkgreinar hver árangur fengi, í hve mörgum list- og verkgreinum.
2.

Skólamálaráð leggi næsta haust könnun fyrir skólastjórnendur um list- og verkgreinar
á öllum skólastigum um t.d. umfang greina í námi, hvaða greinar,
skylda/val/áfangar/námsbrautir, stöðugildi kennara, menntun, leyfisbréf.

Fundir
3.
Óska eftir fundi með stjórnendafélögum KÍ næsta haust til að ræða hvernig málefni
list- og verkgreina horfa við stjórnendum skólanna og hvað hægt sé að gera til að
auka vægi greinanna í skólastarfinu.
4.

Óska efrir fundi næsta haust með MVS/HÍ og LHÍ um menntun list- og
verkgreinakennara, samsetningu námsins og aðsókn í það.

5.

Óska eftir fundi næsta haust með Skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar um starf
að eflingu list- og verkefna samkvæmt áætlunum sviðsins.

Upplýsingar, úrvinnsla, miðlun
6.
Taka saman upplýsingar um kennaramenntun í list- og verkgreinum/skapandi
greinum, fjölda sem innritast og útskrifast, og samsetningu námsins, og birta á
miðlum KÍ.
7.

Vekja atygli á nýju námsmati í grunnskólum sem felur í sér að allar listgreinar eru
spyrtar saman í einu námsmati og allar verkgreinar saman, hvað þetta fyrirkomulag
segir viðhorf til list- og verkgreina.

8.

Vinna upplýsingar upp úr skýrslum/rannsóknum á list- og verkgreinum og birta á
miðlum KÍ til að vekja athygli á stöðu greinanna.

9.

Skoða hvað innra/ytra mat hefur að segja um list- og verkgreinar og skapandi þætti í
skólastarfinu og birta á miðlum KÍ til að vekja athygli á stöðu greinanna.

10.

Greinar/pistlar um list- og verkgreinar úr skólastarfinu:
a.

Afla greina/pistla með skipulegum hætti frá list- og verkgreinakennurum í þeim
skólum sem hafa fengið styrk úr Sprotasjóði til að skrifa greinar/pistla um
þróunarverkefni í list- og verkgreinum til að birta á skolavardan.is.

b.

Afla greina/pistla með skipulegum hætti frá list- og verkgreinakennurum um
það sem verið er að gera í einstökum skólum í list- og verkgreinakennslu,
verkefni, samþætting, samstarf skóla, skólastiga, á svæðum/í hverfum til að
birta á skolavardan.is.

c.

Afla greina/pistla með skipulegum hætti frá þeim list- og verkgreinakennurum
sem hafa masterspróf um rannsóknarverkefni þeirra í list- og verkgreinum til að
birta á skolavardan.is.

Stefna
11. Koma fyrir kafla um list- og verkgreinar/skapandi greinar í endurskoðaðri skólastefnu
KÍ til að leggja fyrir þingið 2018.
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Ákveðið var að senda út rafræna könnun til skólastjórnenda á öllum skólastigum í
haust samkvæmt 2. lið minnisblaðisns og að sleppa könnun samkvæmt 1. liðnum í
bili og sjá hvað kæmi út úr könnun til skólastjórnenda.
Ákveðið var að halda þrjá fundi á næsta starfsári skólamálaráðs samkvæmt
minnisblaðinu:
1.

Fund með stjórnendafélögum KÍ til að ræða hvernig málefni list- og verkgreina
horfa við stjórnendum skólanna og hvað hægt sé að gera til að auka vægi
greinanna í skólastarfinu.

2.

Fund með MVS/HÍ og LHÍ um menntun list- og verkgreinakennara,
samsetningu námsins og aðsókn í það.

3.

Fund með Skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar um starf að eflingu listog verkefna samkvæmt áætlunum sviðsins.

Ákveðið var að hvetja stýrihópinn til að skrifa greinar um stöðu list- og verkgreina á
öllum skólastigum, og að bjóða fram aðstoð við ritstjórn ef með þarf. Einnig var
ákveðið að hitta stýrihópinn í maí og leggja ofangreindar tillögur fram.
Einnig var lögð fram greinargerð Faghóps um skapandi leikskólastarf um stöðu
listgreina í 10 leikskólum sem byggir á athugun á því hvað ytra mat á þeim segir um
þátt listgreina í skólastarfinu. Fjóla fylgdi greinargerðinni úr hlaði og sagði að ekki
væri mikið fjallað um listgreinar í ytra matinu en ráða mætti samt af því efni sem búið
væri að taka saman að lisgreinar hefðu sinn sess í skólastarfinu. Skortur á leikskólakennurum væri áberandi í ytra matinu, aðeins einn leikskóli uppfyllir kröfur laga um
menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, minnsta hlutfall
leikskólakennara var 10% og það mesta 80%. Fjóla mun leggja greinargerðina fram á
næsta fundi með stýrihópnum.
e.
Umfjöllun um þriðja hluta „Flip the system“
Ákveðið var að fresta umfjöllun til næsta fundar.
f.
Önnur mál
Engin mál komu fram.

Önnu Maríu var þakkað fyrir góðar móttökur og veitingar.
Ekki var fleira rætt og fundi var slitið kl. 17:30.
Fjóla Þorvaldsdóttir ritaði fundargerð.

8

Skólamálaráð KÍ - 22. fundur 2. maí 2016

FYLGISKJAL MEÐ FUNDARGERÐ

Fundur framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ 2. maí 2016

Niðurstöður hópastarfs á ársfundi KÍ 2015 „Tökum málin í eigin hendur“.
Áframhaldandi starf
Koma starfinu í skýrari farveg með meiri samhæfingu og skipulagi, verkefnisstjórn

sem leiðir og hópur sem ber ábyrgð og knýr starfið áfram til að koma á umræðu og
halda henni gangandi.


Setja niður verkefnaáætlun/viðfangsefni fyrir næsta ár, að hverju viljum við beita
okkur, hvert ætlum við að vera komin að ári?



Fræðsla þarf að fara sem víðast, einkum námskeið MF til að vekja fólk, kynningar á
FB síðu, skolavardan.is, samfélagsmiðlastefnu.



Eftir er að vinna úr námskeiðunum í febrúar/apríl til að styðja við notkun
samfélagsmiðla, setja þetta fljótt í farveg.



Jákvæð umræða í forgrunni, hagsmunir nemenda, það sem þeir eru að gera, leggja
áherslu á að gera kennarastarfið áhugavert.



Vera sýnileg á öðrum vettvangi en á þeim kjaralega/verkföllum með því að taka þátt í
ýmsum opinberum viðburðum, keppnum og söfnunum.



Halda áfram að efla alþjóðadag kennara og hvetja skólana til þátttöku, efna til keppni
á milli skóla og veita verðlaun.



Fjölga viðburðum um skólamál og faglega umræðu.



Hvatningarverðlaun KÍ til handa þeim sem fjalla með eftirtektarverðum hætti um
skólastarfið.

Öflun og miðlun efnis
Skólar/kennarar miðli efni á FB síðuna/skolavardan.is (líklega þarf að biðja

áhugasama einstaklinga í skólunum til að taka þetta að sér).


Nýta litlu fjölmiðlana (N4, Hringbraut) og bæjar/svæðismiðlana til að koma efni á
framfæri og til að fylgjast með umfjöllun og miðla efni þaðan (líklega þarf að biðja
áhugasama einstaklinga út um land að taka þetta að sér).



Vera dugleg að „like“ og deila (share) póstum á FB/miðla efni á skolavardan.is til að
fleiri sjái það sem er í gangi.



Fjalla um það sem er að gerast í menntamálum erlendis.



Biðja kennara með meistarapróf að segja frá rannsóknum sínum.



Biðja skólastjóra/kennara að segja frá þróunarverkefnum (Sprotasjóðsverkefni).



Biðja fræðimenn að skrifa pistla á skolavardan.is um rannsóknir í fræðunum.
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Ályktun fundarins
Ársfundur KÍ 2016 hvetur kennara á vettvangi til að vera leiðandi afl í að skapa jákvæða umræðu
um kennarastarf og menntamál með stuðningi forystu og starfsfólks Kennarasambands Íslands.
Gerum skólastarf sýnilegt og hvetjum kennara til að vera til fyrirmyndar í virkri, jákvæðri og
faglegri umræðu í samfélaginu, meðal annars á samfélagsmiðlum, og gerum það fjölbreytta
gæðastarf sem fram fer í íslenska menntakerfinu sýnilegt.
Enn fremur hvetjum við kennara til að koma fram með reisn og kynna kennarastarf og menntamál
með stolti.
Greinargerð um kynningarmál í gögnum fundarins
http://ki.is/images/Skrar/KI/Arsfundir_og_thing/2016/Greinargerd_um_kynningarmal.pdf.
Spurningar sem unnið var með í umræðuhópum
1.
Hvernig aukum við umræðu um kennarastarfið og skóla- og menntamál?
2.

Hvernig virkjum við fleiri í umræðunni?

3.

Hvernig höldum við þessu starfi áfram?

Punktablað
Dagur leikskólans er áberandi á netmiðlum. Hugmynd að hvetja fleiri skólastig í það

sama.


Hvetja til umræðu innan KÍ, allir félagsmenn, velja umræðuefni og halda umræðunni
gangandi.



Útgáfusviðið komi í heimsókn í skóla og fjalli um verkefni innan skólanna.



Nýta nýju miðlana, t.d. Instagram og fleiri til að kynna starfið út á við.



Líta á okkur sem sölumenn sem selja vöru, skólaumhverfið og starfið.



Gera starfið áhugavert, hvetja innan skólans til meiri menntunar, hvetja einstaklinga
til þess að sækja sér nám.



Koma því út í samfélagið að launin eru ekki alsæm og segja frá gefandi starfi.



Halda á lofti jákvæðri umræðu um starfið.



Losna við togstreituna og álagið sem fylgir starfinu til þess að jákvæðu hliðarnar
skíni.



Sækjast eftir umfjöllun í fjölmiðlum.



Taka okkur umboð til þess að láta heyra í okkur.



Nýta litlu fjölmiðlana, bæjarmiðlana til að koma okkur á framfæri.



Virkja nærsamfélagið - fréttamiðla.



Smita jákvæðni inn á við til samstarfsfólks, tala jákvætt út á við.



Nýta FB sem upplýsingasíðu.



Fáum málefnin upp á borð og ræðum þau en málefnin þurfa að fara rétta leið, ekki
tala um málefnin í einhverjum skúmaskotum, búa til réttan farveg fyrir neikvæð mál
svo að hægt sé að ræða þau á uppbyggilegan hátt.
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Hvetja kennara til þess að setja eitthvað jákvætt fram.



Vera dugleg að gera „like“ og deila (share) póstum til dæmis á FB til að að fleiri sjái
það sem er í gangi.



Laga launaumræðuna.

Punktablað
Hvernig aukum við umræðu um kennarastarfið og skóla- og menntamál?
Virkja notkun á samfélagsmiðlum, Instagram, betra er að sleppa því að taka í notkun

samfélagsmiðla ef engin virkni er á þeim.


Taka þátt í „jólaveinapeysunni“, mynd af stjórn KÍ í jólapeysum, láta gott af sér leiða,
taka þátt í söfnun.



Taka þátt í Wow Cyclothon http://www.wowcyclothon.com/ KÍ virkjar skóla/kennara
til þátttöku í hjólreiðum um landið, skólar skrá sig til þátttöku, tengja milli
bæjarfélaga, virkja sem flesta þvert á skólastigin. Verðum sýnileg á öðrum vettvangi
en í verkföllum, nota Twitter til að kom þessu á framfæri.



Tala vel hvert til annars, kennari við kennara, kennari við kennaranema. Jákvæð
sálfræði alveg eins og samfélagsmiðlanámskeiðið. Kennari er líka manneskja, útvíkka
persónuna í stað þess að hlutgera kennarann.

Hvernig virkjum við fleiri í umræðunni?
Tengja milli skólastiga og skólakerfa, nota samfélagsmiðla.

Hvernig höldum við þessu starfi áfram?
T.d. með því að virkja, þetta er langhlaup, finna nýjar hugmyndir.



Það skortir tengingu við raunveruleikann, nám, starf á vinnumarkaði, verkþjálfun á
launum.



#Jákennari, nota instagram, snapshot, til að auka sýnileika, skipta vikum milli skóla,
keppni milli skóla, sniðugar myndir.

Punktablað
Er það óhjákvæmilegt að við verðum eins og aðrir álíta okkur vera? Já, samkvæmt

félagsfræðinni og kenningum hennar, smátt og smátt verðum við eins og okkur er
sagt að við séum.


Lausnin felst í gagnrýninni hugsun og koma því á framfæri. Skólastjórnendur tala of
lítið um stöðu skólans.



Við álítum að KÍ sé á góðri leið, við erum ekki á sama stað og síðast, fræðsla, einkum
námskeiðin hennar Maríönnu þyrfti að fara sem víðast.



Formgera þarf starfið meira, fá einhverja til að bera ábyrgð og knýja áfram (greiða
fyrir það) til að koma á sífelldri umræðu og halda henni gangandi.



Tekið dæmi um hvað VMA gerir, fréttamaður tekur að sér að skrifa eina frétt á dag
um skólastarfið á heimasíðu skólans.



KÍ á að vera ófeimið við að birta fréttir úr Skólavörðunni.

11

Skólamálaráð KÍ - 22. fundur 2. maí 2016



Rödd nemenda þarf að koma inn á KÍ síðuna, þar með eykst umferð. Síðan þarf að
vera lifandi.



Senda tilmæli til skóla, óska eftir efni.



Skoða staðarblöðin.



Starfsfólk skóla þarf að horfa út fyrir landið. Eitt af hlutverkum KÍ á að vera að opna
alheimsgluggann, fjalla um það sem er að gerast í menntamálum erlendis.



Það þýðir ekki að vera alltaf á fundum, það þarf líka að fara inn í skólana, höldum
áfram, förum inn í skólana og vekjum fólk.

Punktablað
Hvernig aukum við umræðu um kennarastarfið og skóla- og menntamál?
Að umræðan beinist að því sem nemendur eru að gera, það er besta umræðan og

fangar fleiri (foreldra). Hafa hagsmuni nemenda alltaf í fyrirrúmi. Foreldrar helst
virkir þegar barnið kemur að, árshátíð, jólasýning o.fl.


Grípa boltann á lofti, vekja athygli á því sem nemendur eru að gera, ekki bara því sem
kennarar eru að gera.



Hver og einn skóli þarf að koma sér á framfæri, senda fréttabréf, frétt af FB síðu til
KÍ.

Hvernig virkjum við fleiri í umræðunni?
Virkja hvern skóla, margir komnir með lokaða FB síðu fyrir starfsfólk þar sem hægt

er að deila inn jákvæðum fréttum og taka fréttir þaðan.
Hvernig höldum við þessu starfi áfram?
Finna áhugasamt fólk (starfsfólk) um að koma skólanum á framfæri, og að deila

fréttum á FB síðu KÍ, senda KÍ fréttir.


Passa upp á siðferði og einhver vakti.

Punktablað
Hvernig aukum við umræðu um kennarastarfið og skóla- og menntamál? Hvernig virkjum við
fleiri í umræðunni?
Hugsanlega ættu aðildarfélögin að skipta mánuðum á milli sín og hvert félag bæri

ábyrgð á umfjölluninni í sínum mánuði. Hvert félag sér um að virkja sína félagsmenn.
Nauðsynlegt að umræðan sé uppbyggileg.


Hvetja skólana til að nýta „Dag kennarans“ betur.



Setja upp fleiri viðburði þar sem áherslan er á skólamál og faglega umræðu.



Reyna markvisst að kæla umræður um kjaramál. Ekki að tala um kjaramál út um allt
og hætta að ræða þau í viðurvist annarra.



Varpa ljósi á umfjöllunarefni meistaraprófsnemenda. Halda til haga hvaða verkefni er
verið að vinna.

12

Skólamálaráð KÍ - 22. fundur 2. maí 2016

Hvernig höldum við þessu starfi áfram?
Auglýsa þarf þessa FB síðu meðal kennara. Nýta betur alla fjölmiðlana, t.d.

bæjarblöð, N4, Hringbraut o.fl.


Skoða heimasíður skólanna til að sækja sér umfjöllunarefni þaðan.



Athuga hvort væri hægt að útbúa app eða smáforrit þar sem jákvæðni í skólastarfi
kemur fram.

Punktablað

Stutt námskeið inn í skólana (örnámskeið) fyrir kennara, foreldra, nemendur.


Fá nemendur til að segja frá e-u skemmtilegu í skólastarfinu.



Byggja upp sjálfsmynd kennara og hætta að tala starfið niður.



Hvetja kennara til að setja skemmtilegar hugmyndir úr skólastarfinu inn á vefmiðlana
okkar.



Virkja meira foreldra/foreldrafélög.



Myndbirtingar af nemendum vefjast aðeins fyrir okkur.



Búa til skemmtisögur úr kennslustundum og deila á vefmiðla.



Wine, Youtube rásir um skólastarf, búa til stutt myndbönd.



Áskoranir milli skóla að setja fram e-ð skemmtilegt úr skólastarfinu.



Virkja foreldra og foreldrafélög.



Nýta hverfisblöðin, deila fréttum þaðan út á fleiri miðla.



Útgáfusviðið minni okkur stöðugt á að gera eitthvað í þessum málum, leggi okkur lið.

Punktablað
Hvernig aukum við umræðu um kennarastarfið og skóla- og menntamál? Hvernig virkjum við
fleiri í umræðunni?
Tökum þátt og deilum fréttum á FB, öll „like“ telja og dreifa.



Að mismunandi skólastig kynni sér hvert annað, heimsóknir kennara í skóla eftir
fyrirkomulagi sem Faghópur um skapandi skólastarf hefur verið með. Við erum í
hópum, þekkjum ekki starf hvers annars.



Nota Instagram í starfi með foreldrum og aðra samskiptamiðla, s.s. FB og tengja við
námskrá. Myndrænar skólanámskrár sem hægt er að dreifa á samfélagsmiðlum, s.s.
Perlur - stærðfræði.



KÍ fái litlar sjónvarpsstöðvar eins og N4 til að fjalla um og kynna skóla og skólastarf.



Viðburðir verði auglýstir betur út fyrir þá sem tengdir eru málinu.



Hvatningarverðlaun KÍ til handa þeim sem fjalla meira um skólastarfið.



Eru ekki allar stéttir á sama stað hvað varðar umfjöllun um sín mál? Af hverju erum
við í svona miklum tilvistarvanda með þetta?



Fjölmiðlar hafa til dæmis litað umræðu um skipulagsdaga sem eitthvað neikvætt.
Hvernig breytum við því? Kynna foreldrum og samfélaginu hvað gert er á þessum
dögum.
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Hvernig höldum við þessu starfi áfram?
Eitt skref í einu, annar fóturinn fram fyrir hinn.



Þarf að fá menntamálaráðuneytið til að treysta skólastjórum og kennurum fyrir
starfinu sínu, t.d. með því að fá fagfólk til að taka út skólastarf en ekki Pétur og Páll
úti í bæ.
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