Skólamálaráð KÍ - 8. fundur 12. mars 2019

Fundargerð framkvæmdastjórnar Skólamálaráðs KÍ
8. fundur 12. mars 2019, kl. 14:00-17:15
Haldinn í Vestra
Mætt: Alma Oddgeirsdóttir (FS), Anna María Gunnarsdóttir (KÍ), Guðjón H. Hauksson (FF),
Hjördís Albertsdóttir (FG), Hulda Jóhannsdóttir (FSL), Ingunn Sturlaugsdóttir (FT), Ragnar Þór
Pétursson (KÍ) og Sveinlaug Sigurðardóttir (FL).
Forföll boðaði: Magnús J. Magnússon (SÍ).
DAGSKRÁ:
1.
Fundargerð síðasta fundar.
2.
Fréttir af starfsemi KÍ.
3.
Rannsóknarsjóður KÍ.
4.
Heimsókn frá fulltrúum Menntamálastofnunar.
5.
Ársfundur KÍ 8. apríl nk. (Hlutur skólamálaráðs KÍ).
6.
Frumvarp til laga um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda.
7.
Erlent samstarf.
8.
Aðgerðarhópur vegna fjölgunar kennara.
9.
Önnur mál.

-O-O-OAnna María býður fundarfólk velkomið og gengið er til dagskrár.

1.

FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR

Undir 1. lið á að vera FL í stað FG eins og AMG benti á. Aðrar athugasemdir eru ekki gerðar en
fulltrúar fá vikuna til að gera frekari athugasemdir.

2.

FRÉTTIR AF STARFSEMI KÍ
•

KÍ er búið að kaupa nýtt hús í Borgartúni 30 og stefnt er að flutningum í júní. Góður
100 manna salur er í húsinu sem mun hýsa fundi, stóra sem smáa. Landspítalinn hefur
áhuga á að leiga húsið við Laufásveg en ekkert er frágengið í þeim efnum.

•

Búið er að ákveða að koma menntaverðlaunum aftur af stað að frumkvæði Félags
áhugafólks um skólaþróun.

•

Á síðasta skólamálaþingi KÍ í apríl sl. var skrifað undir samstarf við ýmsa aðila um
eflingu íslenskukennslu. Sem lið í þessu samkomulagi hefur menntamálaráðuneytið
ákveðið að standa fyrir viðburði þann 1. apríl undir yfirskriftinni Áfram íslenska.

1

Skólamálaráð KÍ - 8. fundur 12. mars 2019

•

3.

Verið er að hanna nýjan vef fyrir KÍ sem á að vera myndrænni en sá fyrri. Hugmynd
útgáfusviðs KÍ er að gera vefinn meira lifandi og vekja athygli á því margvíslega
faglega starfi sem fram fer innan KÍ, segja til dæmis fréttir frá starfi ýmissa
kennarahópa sem birta fréttir af starfi sínu á samfélagsmiðlum.

RANNSÓKNARSJÓÐUR KÍ

Anna María hefur gert drög að reglum Rannsóknarsjóðs KÍ. Farið yfir drögin sem byggja á
samþykkt frá þingi KÍ. Nokkrar athugasemdir gerðar við orðalag og innihald, AMG mun færa
þær inn og sendir fulltrúum í skólamálaráði.
Bréf með ósk um tilnefningu hefur verið sent til kennaramenntunarstofnana. Stefnt er að því að
auglýsa sjóðinn um mánaðamót mars/apríl. Reglur sjóðsins verða lagðar fyrir stjórn KÍ til
samþykktar á næsta stjórnarfundi.

4.

HEIMSÓKN FRÁ FULLTRÚUM MENNTAMÁLASTOFNUNAR

Á fundinn mæta Arnór Guðmundsson forstjóri Menntamálastofnunar (MMSTT), Erling Ragnar
Erlingsson sviðsstjóri miðlunarsviðs MMSTT s, Kolfinna Jóhannesdóttir sviðsstjóri
greiningarsviðs MMSTT og Sverrir Óskarsson sviðsstjóri matssviðs stofnunarinnar. Anna María
býður gestina velkomna og Arnór þakkar fyrir boðið á fundinn. Ákveðið að hafa samtalið
óformlegt og fara yfir það sem brennur á fundafólki.
RÞP hefur samræðurnar og segir mikilvægt að grípa þau sóknarfæri sem MMSTT og KÍ eiga
sameiginlega. Búnir að vera snúnir tímar og mikilvægt að hafa gott samstarf milli allra aðila.
Hrósar MMSTT fyrir að bregðast vel og faglega við gagnrýni og vera tilbúin að finna launir. Vill
einnig hrósa fyrir fagleg vinnubrögð í lestarátaki. RÞP segir mikilvægt að gera það að normi að
notaðar séu gagnreyndar rannsóknir í skólastarfi og staðið sé faglega að öllum breytingum og
stefnumótun í menntamálum. Spyr um framkvæmd ytra mats á skólastarfi og hvort fjármunir til
matsins séu nægir. Arnór svarar því til að búið sé að óska eftir auknu fjármagni til að hægt sé
ljúka úttekt á grunnskólum. Ragnar hefur áhyggjur af því að lítil sveitafélög hafi ekki bolmagn til
að sinna nauðsynlegri grunnþjónustu í menntamálum. AMG segir að skýrt hafi komið fram í
hringferðinni um landið (menntun án aðgreiningar) að lítil sveitafélög hafi ekki þetta bolmagn.
Sverrir þakkar hrósið og segir mikilvægt að MMSTT geti sinnt störfum sínum í sátt við
samfélagið og að fleira sameini en sundri skólafólki og starfsfólki MMSTT. Ragnar Þór tekur
undir þetta og vekur athygli á því að sátt virðist ríkja um menntastefnuna hér á landinu þó að
vissulega sé ágreiningur um framkvæmdina. Þarf e.t.v. að fara að huga að nýjum leiðum fyrir litlu
skólana.
Arnór segir stofnunina vera í sífelldri þróun og vekur athygli á nýrri stefnu MMSTT.
AMG spyr um afstöðu MMSTT til Kennararáðs. Arnór segir MMSTT hafa sent inn athugasemdir
vegna kostnaðar við kennararáðið en ekki er gert ráð fyrir neinum kostnaði við verkefnið í
frumvarpinu. MMSTT sóttist ekki eftir verkefninu heldur varð það ákvörðun ráðherra að gera
þetta svona. MMSTT getur ekki tekið þetta að sér nema að fjármagn fylgi. Það kom fulltrúum
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MMSTT á óvart hversu langt ráðuneytið gengur í tillögum sínum um leyfisbréf. Að þeirra mati
þarf að ramma leyfisbréfamálin betur inn og hugsa dæmið betur til enda, enn séu óvissuþættir of
margir. AMG veltir fyrir sér hvort við viljum svona mikið vald til eins ráðs eins og gert er ráð
fyrir að Kennararáð hafi. MMSTT hefur ekki tekið afstöðu til Kennararáðsins og hugmynda um
leyfisbréf en telur að útfæra þurfi hugmyndina betur eins og fram hefur komið. RÞP telur að fleiri
aðilar hefðu þurft að koma að málinu, það hefði þurft að vinna í sameiningu og fylgja því faglega
eftir.
RÞP nefnir fleiri dæmi þar sem fleiri aðilar hefðu þurft að koma að stefnumótun, til dæmis var
grunnskólinn ekki tilbúinn til að þróa skólastarfið skv. nýjum viðmiðum í námskrá og glataði þar
ákveðnu tækifæri til að útfæra hlutina. Því er brýnt að unnið sé saman að faglegu starfi og
skólaþróun, ekki að hagsmunaaðilar vinni hver í sínu horni.
Ingunn vekur athygli á faglegri einangrun kennara í litlum skólum og dreifðum byggðum.
Kolfinna tekur undir áhyggjur fundarmanna af stöðu lítilla skóla. Ræðir síðan stöðu
framhaldsskólans. Ráðuneytið hefur óskað eftir upplýsingum um stöðu innleiðingar nýrrar
aðalnámskrár í framhaldsskólum. Upplifun Kolfinnu að meira hefði þurft að styðja við
framhaldsskólana í innleiðingarferlinu. Kolfinna segir að MMST þurfi meiri mannafla til að sinna
betur stuðningi við framhaldsskólann. Framhaldsskólar hafi fengið mjög mikið sjálfstæði við
útfærslu námskrárinnar og fóru í margar áttir. Nú þarf að rannsaka hvernig til hefur tekist. Aldrei
eigi að fara af stað með breytingar á stefnum nema að mat fylgi með. Að endingu nefnir Kolfinna
að hún hafi áhyggjur af því hvað breytingar á starfsnámi taka langan tíma.
Rætt um ytra mat á skólum. Arnór hefur áhyggjur af því að leikskólinn verði útundan og nefnir að
einungis fari fram sex úttektir á leikskólum á ári hverju.
Spurt um hlutverk MMSTT í námsgagnagerð fyrir framhaldsskólann. MMSTT hefur ekki
hlutverk í dag gagnvart framhaldsskólanum og engin teikn eru um að það breytist.
Ingunn segir mjög brýnt að tónlistarkennarar fái meiri aðkomu að mótun skólastefnu og upplýsir
að Félag tónlistarskólakennara vinni að því að fá fulltrúa til starfa í ráðuneytinu.
Hulda spyr um hvort MMSTT hafi umboð til að sinna námsefnisgerð og innleiðingu aðalnámskrár í leikskólum. Svo er ekki og því veltir hún fyrir sér hver hafi þá þetta umboð. Sverrir segist
hafa fundað með leikskólafólki og finnur þörfina fyrir samvinnu en fjármunir hafa ekki verið til
þess að sinna þessu. Ábyrgð sveitafélaganna að sinna þessu. Heimild er til staðar í lögum um að
MMST sjái leik- og framhaldsskólum fyrir námsgögnum en ráðherra þarf að veita þá fjárheimild,
enn sem komið er hefur MMST ekki fengið það fjármagn.
Alma spyr um námskrárgrunn framhaldskólastigsins sem að hennar mati er mjög óþjáll. Kolfinna
segir að þurfa fari í þróun á kerfinu og að það sé komið á aðgerðaáætlun. Enn á eftir að staðfesta
um það bil 50 námsleiðir í starfsnáminu en þegar því er lokið tekur við þróunarvinna á kerfinu.
Guðjón tekur upp þráðinn frá RÞP um að sátt sé um menntastefnu og nefnir að skýrslan um
Menntun fyrir alla sé góð og gagnleg. Hann veltir þó fyrir sér hversu langt þessi sátt nái og nefnir
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sem dæmi nýtt frumvarp um leyfisbréf þar sem honum fannst vanta faglega umræðu á milli
hagsmunaaðila, til dæmis um fagmenntun kennara. Guðjón spyr um aðkomu MMSTT að
stefnumörkun í menntamálum. Arnór svarar því til að hlutverk MMSTT um þátttöku í stefnumótun sé enn í mótun. Enn er verið að byggja upp grunnstoðir í starfsemi MMSTT. Sér fyrir sér
að með aukinni reynslu verði stofnunin enn meira gildandi í stefnumörkum út frá gagnreyndum
rannsóknum. RÞP segir þetta grundvallarspurningu, þ.e. hvernig staðið sé að breytingum á
menntakerfinu. Sverrir tekur undir það og segir að ræða þurfi hvar stefnumótun um skóla í
framtíðarinnar fari fram. Það sé væntanlega mismundandi eftir málaflokkum og sviðum.
Kolfinna, tekur undir að ræða þurfi menntapólitísk mál opinberlega s.s. umræðu um skólaskyldu
til 18 ára aldurs og hlutverk framhaldsskólans þar. Hvað breyttist til dæmis í framhaldsskólum
eftir að fræðsluskylda var til 18 ára aldurs.
Ingunn tekur þennan þráð upp, þ.e. fræðsluskyldu til 18 ára aldurs, og veltir fyrir sér hvort það sé
þá ekki hlutverk sveitafélaganna að koma að menntun barnanna. Veltir fyrir sér hvort þau hafi
bolmagn til þess. Þetta þurfi að ræða sem og bolmagn fámennra skóla að halda úti góðu
skólastarfi.
Spurt um Menntastefnu 20/30, ekki vitað um næstu skref í framhaldi af fundaherferð um menntun
fyrir alla.
Að endingu er nefnt að búið sé að halda tvö samræmd próf og að framkvæmd þeirra hafi gengið
vel fyrir sig.
Ekki gefst tími fyrir frekari umræður. Anna María þakkar gestunum fyrir komuna og segir afar
mikilvægt að umræður sem þessar fari fram.

5.

ÁRSFUNDUR KÍ 8. APRÍL NK. (HLUTUR SKÓLAMÁLARÁÐS KÍ)

Ársfundur KÍ verður haldinn 8. apríl næstkomandi. Í raun er um að ræða tvo fundi, ársfund KÍ og
ársfund skólamálaráðs. Í hlutverki framkvæmdastjórnar skólamálaráðs að undirbúa skólamálahlutann. AMG ræðir drög að dagskrá fundarins. Hún hefur sent menntamálaráðherra beiðni um
að ávarpa fundinn. Veltir fyrir sér að hafa kynningu á helstu verkefnum sem unnið hefur verið að
í samstarfi við menntamálayfirvöld s.s.:
•
•
•

Menntun fyrir alla (fá Ragnar Þorsteinsson til að kynna áfangaskýrslu um fundaröð
um menntun fyrir alla).
Aðgerðir til að fjölga nýjum kennurum.
Samstarfsráð um starfsþróun og símenntun.

Hugmyndir AMG hljóta góðan hljómgrunn og ákveðið að fela henni að halda áfram að vinna að
undirbúningi ársfundarins. Einnig rætt um að fá hagfræðing KÍ til að vera með innlegg þar sem
kjarasamningar allra aðildarfélaga KÍ eru lausir.
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6.

FRUMVARP TIL LAGA UM MENNTUN OG RÁÐNINGU KENNARA
OG SKÓLASTJÓRNENDA

RÞP greinir frá því að umsögn KÍ hafi verið send í samráðsgátt stjórnvalda. Þar er aðallega fjallað
um tvo þætti frumvarpsins. Í fyrsta lagi er gerð athugasemd við fyrirhugað kennararáð og að
hlutverk þess sé óljóst. Í öðru lagi er í umsögninni fjallað um hæfniviðmið sem að mati KÍ eru
bæði opin og hástemmd og því erfitt að byggja ákvarðanir á þeim. Bent var á að þau ættu frekar
heima í reglugerð en lagatexta. Að mati RÞP er þetta erfitt mál, bæði faglega og félagslega. Það
sé til dæmis áhyggjuefni að leikskólakennarar muni leita á annað skólastig í kjölfar laganna, verði
frumvarpið samþykkt, vegna betri starfsaðstæðna í grunnskólum.
GHH telur málið félagslega erfitt innan vébanda KÍ. Að hans mati hefur verið of mikill hraði á
málinu og að undirfélögum KÍ hafi ekki gefist nægjanlegt tóm til fjalla sameiginlega um málið.
Þarna hefði þurft að tala betur saman um hvernig skóla við viljum hafa og hvernig við viljum að
skólakerfið okkar þróist.
HJ tekur undir þetta og segir hraðann á málinu of mikinn og finnst vanta breiðari samræðu hópa
innan vébanda KÍ.
SS hefur áhyggjur af starfsaðstæðum leikskólakennara og telur að verði frumvarpið að lögum geti
það orðið raunveruleg ógn að leikskólakennarar færi sig á önnur skólastig. Getur þó líka verið
tækifæri, það er að starfsaðstæður verði bættar í leikskólum.

7.

ERLENT SAMSTARF

Frestað.

8.

AÐGERÐARHÓPUR VEGNA FJÖLGUNAR KENNARA

Verið er að vinna áfram að málinu, búið er að mynda smærri vinnuhópa þeirra sem hafa hingað til
komið að málinu. Sveitafélögin og kennaramenntunarstofnanirnar hafa óskað eftir aðkomu KÍ að
samningnum. AMG er fulltrúi KÍ í hópnum og segir að skoði þurfi vel 7. lið samkomulagsins um
hlutverk KÍ. Bent er á að mikilvægt sé að gæta að réttindum leiðsagnarkennara.
Rætt um námsstyrk til kennaranema. KÍ hafa borist fyrirspurnir frá nemendum sem ljúka námi í
vor um það hvort þeir eigi að fresta námslokum til að fá styrkinn. Búið er að senda ráðuneyti
þessa fyrirspurn.

9.

ÖNNUR MÁL
a.
Úthlutun Sprotasjóðs 2019-2020
Umsóknir um styrkveitingu úr sjóðnum voru þó nokkuð færri en í fyrra. Áberandi er hversu
fáar umsóknir koma frá fámennum skólum í strjálum byggðum. Sprotasjóður reyndi þó að
hvetja til samstarfs skóla í síðasta umsóknarferli.
Styrkumsóknir skiptust á eftirfarandi hátt milli sviða:
•

Efling íslenskrar tungu; 8 umsóknir.
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•
•
•

Lærdómssamfélag í samvinnu innan eða milli kerfa; 12 umsóknir.
Færni til framtíðar; 22 umsóknir.
Annað; 2 umsóknir.

Stjórn Sprotasjóðs vinnur nú að því að bæta upplýsingaflæði sjóðsins til styrkþega, vinna að
úrbótum á sjóðnum og að því að auka samvinnu sjóðsins og skóla með það að markmiði að
fjölga umsóknum. Mikilvægt að sjóðurinn efli sig í þá átt að vera sprotahvati en ekki
eingöngu úthlutunaraðili. Einnig vill stjórn skoða að styrkja einhver verkefni til tveggja ára,
veita einskonar öndvegisstyrki.
b.
Málþing vegna alþjóðadags kennara 3. október nk.
Stjórn KÍ leggur til að Vellíðan í skólum verði þema þingsins.
c.
Sveinlaug segir frá málþingi BSRB um kulnun sem hún sótti á dögunum. Þingið var
afar faglegt og upplýsandi og stjórn og skólamálaráð FL leggur til að KÍ haldi málþing um
kulnun/vellíðan fyrir kennara og skólastjórnendur. AMG veltir fyrir sér hvort ávarpa eigi
málefnið á ársfundi KÍ, forvarnir gegn kulnun?
d.
Hulda ræðir dagsetningar funda, ársfundur KÍ er fyrirhugaður 8. apríl og næsti fundir
framkvæmdastjórnar Skólamálaráðs þann 11. apríl. Veltir fyrir sér hvort hægt sé að hafa
fundina sama dag. Anna María ætlar að skoða málin, væntanlega verður erfitt að breyta
dagsetningum, ársfundur KÍ er bæði fyrir og eftir hádegi og dagurinn verður ani langur ef
fundi framkvæmdastjórnar er bætt við.

Fleira ekki, fundi slitið kl. 17:15
Alma Oddgeirsdóttir ritaði fundargerð.
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