Skólamálaráð KÍ - 7. fundur 11. febrúar 2019

Fundargerð framkvæmdastjórnar Skólamálaráðs KÍ
7. fundur 11. febrúar 2019, kl. 12:30-16:00
Haldinn í Vestra, Kennarahúsi
Mætt: (FS), Anna María Gunnarsdóttir (KÍ), Guðjón H. Hauksson (FF), Hjördís Albertsdóttir
(FG) Hulda Jóhannsdóttir (FSL), Snædís Valsdóttir (SÍ) og Sveinlaug Sigurðardóttir (FL).
Forföll boðuðu: Magnús J. Magnússon (SÍ) Ingunn Sturlaugsdóttir (FT), Alma Oddgeirsdóttir og
Ragnar Þór Pétursson (KÍ).

-O-O-OFundur settur kl. 12:35.

1.

FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR

Samþykkt.

2.

STARFSEMI SKÓLAMÁLANEFNDA

FL: Áhersla á atriði sem tengjast kjaramálum þennan veturinn, auka undirbúningstíma og áhersla
á að færa starfstíma nær öðrum skólastigum og halda þeirri umræðu á lofti. Starfsaðstæður s.s.
hávaði og fjöldi barna. Það sem hefur verið gert var könnun á vegum sveitarfélagana hvað
sveitarfélögin eru að gera fyrir sína kennara umfram kjarasamninga. Formenn svæðafélaga sendu
á sveitarfélögin í sínu svæði. Tóku niðustöður saman í Excel og stjórn FL tók ákvörðun um að
senda upplýsingarnar til nefndarinnar sem sá um orðsporið. Á áætlun að gera niðurstöðurnar
opinberar. Sveitarfélög eru byrjuð í einhverju mæli að gera sitthvað fyrir leikskólakennarana sína.
Má þar nefna aukinn undirbúningstíma umfram kjarasamninga, fækka börnum á hvern
starfsmann, aukagreiðslur vegna álags, tækniaðbúnaður s.s. tölvur og annað sem hægt væri að
taka með heim. Eins má nefna sundkort, samgöngustyrk, íþróttastyrk. Sveitarfélögum voru gefin
stig fyrir þau atriði sem þau voru að gera og úr því varð að Seltjarnarnes var með flest stig (6
stig). Næsta vetur er stefnt að málþingi um frjálsan leik.

FF: Nefndin hefur verið að lesa skýrslu um starfsþróun kennara og áætlar að skila af sér í
febrúar. Langar að búa til góða tengingu við samstarfsráð um starfsþróun. Það sem er framundan
er að skólamálanefnd FF langar að hafa góða ráðstefnu/málþing um framhaldsskólann í vor. Áhrif
styttingarinnar að koma fram og nauðsynlegt að fylgjast með þeim. Framhaldsskólakennarar eru
almennt ekki ánægðir með þessa breytingu, erfitt að koma 4 árum fyrir á 3 ár. Leyfisbréfamálin
hafa verið rædd og verða líka tekin fyrir á ráðstefnunni. Áhersluatriði, erindi og aðrir dagskrárliðir eru í vinnslu, framhaldsskólinn er fjölbreytt og margþætt stofnun, fólk getur einangrast inni í
sínum eigin skóla og veit ekki hvað er að gerast í næsta skóla. Heiti ráðstefnunnar er
„Framhaldsskólinn í brennidepli“. Nefndin ætlar að fá faggreinafélögin til að skipuleggja
ráðstefnuna með sér.
1

Skólamálaráð KÍ - 7. fundur 11. febrúar 2019

FSL: Nefndin hefur verið að lesa skýrslu samstarfsnefndar, allir í sitt hvoru lagi.
Vinnuumhverfi og aðbúnaður: tóku saman hvað þarf að bæta og hvort það ætti að útbúa leiðavísa
um byggingu leikskóla, hvers er þörf í nýjum skólum. Lítið samræmi virðist oft vera milli þarfa
og raunveruleika í nýjum leikskólum. Faglegar starfsaðstæður stjórnenda og kennara: skilgreina
þarf undirbúningstíma eftir fjölda barna.
Fjármagn og tími til samráðs: Eftir hrun var gerð krafa á að auka samvinnu og teymisvinnu en
ekkert fjármagn til að koma til móts við það. Starfsþróun og þróun skólastarf, er nægt fjármagn
lagt til?
Námsumhverfi: Dvalartími barna pr. dag, hljóðvist, sp. hvort það eigi að setja einhvern grunntíma
á dvalartíma barna, þarf að stíga skrefið til að þrýsta á atvinnulífið, möguleiki að verðleggja
dvalartímann misjafnlega (hækka gjald seinnipartinn?), aðgangur barna að fagþekkingu kennara
og sálfræðiþjónusta og stuðningur við börnin tryggð. Árleg námsstefna verður haldin í Reykjavík
að þessu sinni, verður minni í sniðum en áður og verður áhersla á hvernig koma megi í veg fyrir
það að lenda í kulnun.
FG: Kulnun hefur verið eitt að aðalmálum nefndarinnar. Rætt hefur verið um hugsanlegar orsakir
og mögulegar lausnir. Áhersla á fyrirbyggjandi lausnir í stað bjarglausna. Nefndin hefur fundað
með skólamálanefnd SÍ og gekk sá fundur vel. Stefnt að því að halda málþing á vormánuðum þar
sem teknar eru fyrir ástæður og úrræði. Tíðrætt hefur verið um leyfisbréfamál og samræmd próf.
SÍ: Námsstefna skólastjórafélagsins var í haust og þar var góð fræðsla og góðir fyrirlestrar.
Námskeið fyrir nýja stjórnendur á Bifröst í haust og framhald á því í mars. Á fundum hefur verið
fjallað um leyfisbréf, samræmd próf, vinnuumhverfi og álag sem er alltaf að aukast í starfi
stjórnenda og margir verið að reyna að bæta vinnuaðstæður fyrir kennara. Rætt um að kannski
vanti svipaða vinnu fyrir skólastjórnendur.

3.

SJÓÐUR KÍ TIL RANNSÓKNA Á SKÓLASTARFI

Á 7. þingi KÍ var Skólamálaráði falið að stofna og reka rannsóknarsjóð og stofna sjóðsnefnd.
Verið er að setja saman sjóðsnefndina 5 úr skólamálaráðinu og einn fræðimaður í háskóla. Settar
hafa verið niður reglur með aðstoð lögfræðings. Skólamálaráð fór yfir reglurnar og gerði tillögur
að breytingum.
Hvaða áhersluatriði á að setja á oddinn í ár? Ákveðið að fyrsta árið muni þemað taka á yfirþema
sjóðsins, störf kennara og stjórnenda.

4.

LEYFISBRÉF - ÁFORM HAFA NÚ VERIÐ KYNNT Í
SAMRÁÐSGÁTT, FARA YFIR ÞAU, MATIÐ OG VINNU AÐ
HÆFNIMARKMIÐUM

https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=1284,
Ragnar sagði frá vinnu við leyfisbréfamálið.
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5.

AÐGERÐIR Í MENNTAMÁLUM

Anna María fer yfir. Aðgerðirnar voru hugsaðar til að auka nýliðun kennar og sporna við
brotthvarfi úr kennarastétt.
Ástæður þess að ráðist voru í þessar aðgerðir voru: Aðsókn í kennaranám hefur minnkað á
síðustu árum, endurkomu- og brautskráningarhlutfall kennaranema er fremur lágt og mikil
tækifæri þar til að efla námsframvindu. Meðalaldur starfandi kennara er hár og háskólarnir ná
ekki að brautskrá nægilega marga kennara til að mæta þörfum fyrir nýliðun á þessum
skólastigum. Sem dæmi má nefna að ef útskrifaðir eru 22 leikskólakennara á ári mun það taka
okkur ríflega 100 ár að manna þessar stöður. Við þetta má bæta að næstu 15 ár mun þörf fyrri
grunnskólakennara aukast um 540 en á sama tíma munu 1380 hætta vegna aldurs og kannski 40
útskrifast á ári. Í framhaldsskólanum er ástandið kannski aðeins skárra en 25% framhaldsskólakennara er nú 60 ára og eldri. Það sama má segja um 20% félagsmenn í Félagi kennara og
stjórnenda í tónlistarskólum. Til þess að sporna við þessari þróun hafa verið settar fram tvær
tillögur með undirtilögum. Ákveðið var að einbeita sér að leik- og grunnskóla á þessu fjárlagaári
en vinnan mun svo halda strax áfram.
Launað starfsnám kennaranema á lokaári M.Ed. náms. Þessi tillaga nær aðeins til leik- og
grunnskóla. Felst í því að þeir verði í 50% starfi og fái sérstakan námsstyrk frá ráðuneyti 800.000
á ári.
Starfstengd leiðsögn. Niðurfelling skráningargjalda til kennara vegna náms í starfstengdri
leiðsögn.
Lagt er til að felld verði niður skráningargjöld starfandi kennara sem leggja stund á nám í
starfstengdri leiðsögn. Fyrirkomulagið verði endurskoðað árlega.
Markviss leiðsögn fyrir nýliða í starfi. Lagt er til að fyrstu árin í starfi hljóti nýútskrifaðir
kennara leiðsögn frá kennara með sérhæfingu í starfstengdri leiðsögn, reyndum kennara eða
sérfræðingi á sviði starfstengdrar leiðsagnar við háskóla, verði því við komið. Samhliða
möguleiki á að setja reglugerð um leiðsögn við nýliða í starfi.
Þá er fjallað um að leita eigi leiða til að styðja nemendur með há skólagjöld í LHÍ og HR og
styðja nemendur í námi til framhaldsskólaréttinda og tónlistarkennslu.

6.

ÖNNUR MÁL
a.
Forystufræðsla KÍ vorið 2019
Nesti til nýrra tíma, stefnir í metþátttöku. AMG fór yfir dagskrána.
b.
Ársfundur KÍ - væntanlega 2. apríl
Hugmynd að því að láta kynna áfangaskýrslu um menntun fyrir alla.
c.
FT og menntun fyrir alla
Frágegnið að farið verður með fræðslufund inn á alla haustfundi. Einnig stendur til að halda
fundi fyrir nemendur. Reiknað er með að áfangaskýrsla komi út um miðjan mars.
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d.
Starfshópur um nemendur með annað móðurmál en íslensku
Anna María verður fulltrúi KÍ í hópnum og Ragnar til vara. Hópnum er ætlað að vinna að
kortlagningu og gagnaöflun um stöðu þessara nemenda á öllum skólastigum og vinna drög
að stefnu í málaflokknum (hvítbók)- ljósrit.
e.
Fagráð um kennaramenntun á menntavísindasviði
RÞP segir að komið hafi verið á fót fagráði um kennaramenntun á menntavísindasviði.
Óska eftir samtali og ákveða á þeim fundi hvernig samstarfi verið háttað.

Fundi slitið kl. 15:45.
Fundargerð ritaði Hjördís.
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