Skólamálaráð KÍ - 9. fundur 11. apríl 2019

Fundargerð framkvæmdastjórnar Skólamálaráðs KÍ
9. fundur 11. apríl 2019, kl. 14:00-16:30
Haldinn í Vestra, Kennarahúsi
Mættir: Anna María, Sveinlaug, Guðjón, Hjördís og Hulda

-O-O-OFundur settur kl. 14:00.

1.

FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR

Samþykkt með fyrirvara um athugasemdir fyrir mánudag (15. apríl).

2.

FRÉTTIR AF STARFSEMI KÍ

Nýtt húsnæði ekki tilbúið til innflutnings en er verið að vinna að því og ráðgert að flutningar
verði í byrjun júní.
Minnisblað um stöðuna frá Ragnari.
Rædd var staðan á vinnumarkaði og nýir lífskjarasamningar og mögulegir lífsgæðasamningar.

3.

ÁRSFUNDUR KÍ

Fara hringinn, óska eftir erindum í Skólavörðu, Kjarninn úr mínu erindi.

4.

RANNSÓKNARSJÓÐUR KÍ

Ákveðið að hafa engin séstök áherslusvið nú nema þau sem eru í reglunum. Umsóknarfrestur
verður til 20. maí og afgreiðslu á að vera lokið fyrir 1. júní.

5.

SEGJA FRÁ STOÐUNUM ÞREMUR ÚR SKÝRSLU UM MENNTUN
FYRIR ALLA

1.
Umgjörð um menntun fyrir alla. Þar skiptir mestu máli, aukið fjármagn, endurskoðun á
úthlutun og forgangsröðun m.a. vegna mikillar áherslu á greiningar.
Hönnun skólahúsnæðis þarf að vera í samræmi við stefnuna. Draga þarf úr álagi á starfsfólk með
því að fjölga fagfólki og fækka í hópum og bekkjum. Endurskoða vinnutíma og vinnufyrirkomulag, fækka kennslustundum og stytta vinnuvikuna. Bæta þarf launakjör. Náms- og stundarskrár
þufar að vera sveigjanlegri og innra skipulag fjölbreyttara og að síðustu þarf að tryggja jafnt
aðgengi að þjónustu óháð búsetu og bæta upplýsingaflæði milli hagsmunaaðila.
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2.
Samstarf. Efla teymiskennslu og skapa lærdómssamfélag. Efla samstarf við foreldra og
fagaðila utan skóla. Meira og markvissara samstarf.
3.
Fræðsla. Endurskoða þarf inntak kennaramenntunar, efla tengsl við vettvang og auka
þekkingu kennara á einstaklingsbundnum þörfum nemenda. Fjölga þurfi tækifærum til
starfsþróunar, auka svigrúm til starfsþróunar,auka fjölbreyni í starfsþróunartilboðum, hvetja
starfsfólk til starfsþróunar og auka ábyrgð á eigin starsþróun og tryggja aðgang að starfsþróun
óháð búsetu.
Styðja við starfsumhverfi þar sem starfsfólk lærir hvert með öðru og hvert af öðru.
AMG ætlar að senda glærurnar úr áfangaskýrslu um menntun fyrir alla til framkvæmdastjórnar
skólamálaráðs.

6.

AÐGERÐIR Í MENNTAMÁLUM

AMG fór yfir samkomulagið. Hún sagði einnig frá stöðu varðandi leiðsögn og auglýsingu.
Þar er um að ræða hugmyndir um afléttingu á auglýsingaskyldu vegna ráðningar starfsnámsnema.
Skólastjórnandi í umboði sveitarfélags gerir ráðningasamning við kennaranema. Hugmyndir KÍ
um skýra skilgreiningu á hlutverki leiðsagnarkennara sem faglegra forystumanna innan skólanna
í tengslum við nemana og kennara almennt. Starfið verði launasett sérstaklega t.d. sem röðun í
sérstakan launaflokk.
Þetta skiptir að okkar mati verulegu máli enda teljum við að móttaka, stuðningur og eftirfylgni
með nemunum innan skólanna sé lykilatriði ef þetta verkefni okkar á að takast sem skyldi.
Við gerum okkur fulla grein fyrir hlutverki Samstarfsnefndar, bæði hvað varðar túlkanir á
kjarasamningum sem og þeim vettvangi nefndarinnar að gera breytingar á samningi á friðartíma.
Það er okkar mat að ef Samstarfsnefndin getur tekið til umræðu breytingu á þeim þætti er varðar
auglýsingu starfa þá ætti nefndin sannarlega að geta tekið hugmyndir okkar um skilgreint starf og
hlutverk leiðsagnarkennara til umræðu.

7.

FRUMVARP TIL LAGA UM MENNTUN OG RÁÐNINGU KENNARA
OG SKÓLASTJÓRNENDA

Hvetja fólk til að lesa vel yfir frumvarpið, starfsþróun, matsnefnd og kennararáð. Lögin hafa
verið lögð fram og umræður eru hafnar á Alþingi. Það hafa verið gerðar örlitlar breytingar á
frumvarpinu eftir athugasemdir í samráðsgáttinni. Lítið er minnst á starfsþróun og matsnefndin á
að hverfa. Kennararáð þarf að skilgreina betur og einhver lagasetning um stuðning við nýliða og
starfsþróun kennara nauðsynleg.

8.

MÁLÞING VEGNA ALÞJÓÐADAGS KENNARA

Málþing vegna alþjóðadags kennara 3. október nk. í Veröld húsi Vigdísar Finnbogadóttur.
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Á síðasta stórnarfundi KÍ var samþykkt að þemað yrði Velferð í skólastarfi. Safna hugmyndum,
dagskrá og fyrirlesarar.
Hugmynd:
•
Ingibjörg Kaldalóns, erindi um rannsókn sína.
•
Sigrún Arinbjarnar gaf út bókina „virðing og umhyggja, ákall 21. aldarinnar“.
•
Forseti Íslands.
•
Boða útgáfuráð á næsta fund til að móta hugmyndir.

9.

BÖRN MEÐ ANNAÐ MÓÐURMÁL EN ÍSLENSKU

AMG sagði frá vinnunni. Nú hafa þrír fundir verið haldnir og nefndin á að skila af sér í desember
2019.
Getum litið til Finnland í þessum efnum þar sem sérstök sameiginleg stefnumörkun kennara og
menntamálayfirvalda hefur verið gerð.
https://www.oaj.fi/en/news/publications/2019/integration-compass-2019/

10. SAMSTARFSRÁÐ UM STARFSÞRÓUN KENNARA Á AÐ LJÚKA
STÖRFUM Í HAUST
Hvernig stoðkerfi viljum við sjá? AMG fór yfir hugmyndir að stoðkerfi.

11. ÖNNUR MÁL
a.

Á næsta fundi verðu farið yfir vinnu skólamálanefndanna.

b.

Rætt um greiðslur vegna fundarritunar og vinsamleg tilmæli frá formanni
skólamálaráðs að borga fyrir fundarritun í skólamálanefndum.

3

