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FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR

Málþing með nýdoktorum í listkennslu. Fimmtudaginn 22. ágúst. Listin nær lengra en augað
sér.
Staður: Kjarvalsstaðir.
Þrír nýdoktorar haldi erindi: Þeir eru. Ásthildur Jónsdóttir, Kristín Valsdóttir og Rannveig
Þorkelsdóttir. Samantekt í lokin verður í höndum Guðbjargar R.
Í lok málþingsins verða létta veitingar. Fulltrúi KÍ mun opna eða loka þinginu.
Fjármögnun: KÍ hefur gefið vilyrði fyrir að stykja málþingið um 400.000 kr.
Samstarfsaðilar: Félag um leiklist í skólastarfi (FLÍSS), Samtök list- og hönnunarkennara á
framhaldsstigi (SLHF), FÍMK, Tónmenntakennarafélag Íslands (TKÍ) og Félag íslenskra
myndlistarkennara (FÍMK) og svo LHÍ, og KÍ.

2.

SKÓLAMÁLAÞING 3. OKTÓBER - KENNARINN SEM
ÁHRIFAVALDUR

Haldið í Veröld frá 15.-17. Höfum fengið óformlega beiðni frá Menntavísindasviði um að taka
þátt í Menntakviku sem verður haldinn þann 4. október og t.d. hafa verðlaunaafhendingu í
smásagnasamkeppninni.
Kennarinn sem áhrifavaldur, ræða dagskrárdrög.

3.

OPINN FUNDUR UM VELLÍÐAN Í SKÓLASTARFI

Haldinn 4. nóvember kl. 13-16/14-17 - streymi - þriggja tíma fundur.
KÍ um starfsumhverfi kennara með áherslu annars vegar á kulnun og álag í skólastarfi og hins
vegar hvað þurfum við til að okkur líði vel. Ráðstefna verður þá haldin í samstarfi
vinnuumhverfisnefndar, fræðslunefndar og skólamálanefndar.
Þegar hefur verið rætt við Ingibjörgu Jónsdóttur, forstöðumaður Institute of Stress Medicine í
Svíþjóð og prófessor við Gautaborgarháskólaog hún getur verið með okkur þann 4. nóvember.
Hún mun ræða um streituvalda í atvinnulífinu með áherslu á skilyrði á vinnustað, vinnuhópa og
einstaklinga. Hún mun einnig fjalla um orsakavalda og einkenni kulnunar ásamt úrræðum á sviði
forvarna og meðferðar. Í fyrirlestrunum mun Ingibjörg fara yfir áður óbirtar niðurstöður rannsókna meðal opinberra starfsmanna í Svíþjóð, meðal annars um langtímaáhrif kulnunar á
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einstaklinginn.FG og Vinnuumhverfisnefnd gerðu könnun á ofbeldi í skólastarfi og Sigrún Birna
hefur líka verið að taka saman athyglisverðar tillögur um ofbeldi í skólastarfi úr þeirri könnun.
Ræða dagskrá og jákvætt yfirbragð.

4.

LOK NORRÆNA VERKEFNISINS

Haldinn 11.-12. nóvember 2019, Leiðsögn við nýliða.
Nú sér fyrir lok samstarfsverkefnis um leiðsögn við nýliða í kennslu en í því taka þátt auk KÍ
Danmarks Lærerforening, IMAK kennarasamtökin á Grænlandi, Utdanningsforbundet i Noregi
og tveir háskólar sem mennta kennara, Háskólinn í Suðaustur Noregi og Háskólinn í Åbo í
Finnlandi. Verkefnið stendur yfir 2017-2020. Nordplus Horisontal veitti styrk til verkefnisins.
Verkefninu lýkur með tveggja daga ráðstefna á Íslandi um efnið 11.-12. nóvember 2019. Á
ráðstefnunni verður lögð áhersla á rannsóknir á nýútskrifuðum kennurum, innleiðingu í
kennarastarfið og fyrirkomulag á stuðningi við nýja kennara. Fundurinn hefur verið tengdur við
formennsku Íslands í Norrænu ráðherranefndinni 2019 og mun Lilja Dögg Alfreðsdóttir,
menntamálaráðherra ávarpa fundinn. Netsíða ráðstefnunnar sem verður tengd við netsíðu
Norrænu ráðherranefndarinnar en hana má finna hér: https://www.usn.no/nti/.

5.

MÁLEFNI TÓNLISTARSKÓLANS

AMG lagði fram svar MMrn. við erindi KÍ og FT. Svarið er mikil vonbrigði og einkennist af
fálæti um málefni tónlistarskólans. Á sama tíma og talað er opinberlega fyrir eflingu list- og
verknáms eru ekki hægt að meta svarbréf sem annað en kaldar kveðjur. Væntanlega mun KÍ svara
bréfinu.
Umræður.

6.

ÁTAK TIL FJÖLGUNNAR KENNARA
a.
Ráðgjafanefnd vegna innleiðingar
Nú hefur verið skipuð ráðgjafanefnd vegna innleiðingarinnar. Hlutverk hennar eru að:
•
•
•
•

Fylgja eftir innleiðingu aðgerða, hafa yfirsýn og veita ráðgjöf eftir þörfum.
Fylgja eftir samkomulagi um launað starfsnám kennaranema á lokaári.
Fylgja eftir verklagsreglum um nýliðunarsjóð.
Bera ábyrgð á árlegu endurmati aðgerða með tilliti til árangurs og úrbóta.

Ljóst að verkefni okkar verða að fylgjast grannt með stöðu mála.
b.
Leiðsögn við nýliða
AMG segir frá. Kennari sem tekur að sér leiðsögn við starfsnámsnema, nema/vettvangsnema og nýliða í starfi ber starfsheitið leiðsagnarkennari. Leiðsagnarkennari er faglegur
leiðtogi í lærdómssamfélagi grunnskóla og er/getur verið starfandi kennurum til ráðgjafar
þegar kemur að starfsþróun og endurmenntun. Starf við leiðsögn skal aldrei vera minna en
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20 % starfshlutfall og er alltaf tímabundið til eins skólaárs í senn. Skilyrði er að leiðsagnarkennari hafi a.m.k. þriggja ára starfsreynslu og leyfisbréf til kennslu í grunnskóla.
Ákvæði leikskóla eins nema þar eru líka teknir fram tímar: Leiðsagnarkennarinn skal fá að
lágmarki 8 klukkustundir á viku til starfsins.
Þar að auki bætast tveir launaflokkar ofan á. Sjá skjöl í Teams.

7.

FYRSTA ÚTHLUTUN ÚR RANNSÓKNASJÓÐI KÍ

Alls bárust 46 umsóknir í Rannsóknasjóð Kennarasambands Íslands. Heildarupphæð umsókna
var rúmar 55 milljonir. Nokkur kerfilsleg vandræði og ljósta að enduskoða þarf umsóknaferlið
næsta ár.
Rannsóknasjóður KÍ úthlutaði í fyrsta sinn úr sjóðið sínum þann 28.5. 2019. Til úthlutunar voru
5.000.000.
Eftirtöld verkefni hlutu styrk.:
VERKEFNI

NAFN

UPPHÆÐ

Lectio divina. Að þróa og
prófa aðferðir við lestur
helgirita sem kennsluaðferð

Ármann Halldórsson,
framhaldsskólakennari
Verzlunarskóla Íslands

650.000

Að efla raddir ungmenna
með stöðu flóttafólks og
innflytjenda í grunn- og
framhaldsskólum gegnum
nám og kennslu í
myndsköpun og rýni

Eva Harðardóttir,
framhaldsskólakennari
Menntaskólanum á Akureyri

1.000.000

Innleiðing leiðsagnarnáms í
kennslu í félagsfræði

Hjördís Þorgeirsdóttir,
framhaldsskólakennari
Menntaskólanum við Sund

650.000

Rannsókn á stærð og notkun
leikrými barna í leikskólum

Hörður Svavarsson,
leikskólastjóri leikskólanum
Aðalþingi

1.000.000

Þróun leiðsagnarnáms í
fjórum grunnskólum í
Reykjavík

Nanna Kristín
Christiansen,
grunnskólakennari, Skóla-og
frístundasviði
Reykjavíkurborgar

800.000

Skapandi stærðfræði:
Starfsþróun fyrir
grunnskólakennara

Ósk Dagsdóttir,
grunnskólakennari Dalskóla

900.000

5.000.0000
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8.

STARF FÉLAGSDEILDA

Ekkert efni.

9.

ÖNNUR MÁL
a.
Þingsályktunartillaga um íslensku hefur verið samþykkt. Mörg málefni þar sem snerta
menntun og skólastarf:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mikilvægi læsis.
Íslenska sem annað mál.
Skólabókasöfn.
Kennaramenntun.
Starfsþróun kennara.
Háskólakennsla og rannsóknir.
Kennsla á íslensku.
Stafrænt námsefni.
Íslenskunám fullorðinna innflytjenda.
Íslenskukennsla erlendis.
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