Skólamálaráð KÍ - 10. fundur 10. maí 2019

Fundargerð framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ
10. fundur 10. maí 2019, kl. 12:30-15:00
Haldinn í Vestra, Kennarahúsi
Mætt: Alma Oddgeirsdóttir (FS), Anna María Gunnarsdóttir (KÍ), Guðjón H. Hauksson (FF), Kristín
Björnsdóttir (FG), Ragnar Þór Pétursson (KÍ) og Rósa Íris Ólafsdóttir (FL).
Forföll boðaði: Magnús J. Magnússon (SÍ), Hjördís Albertsdóttir (FG), Hulda Jóhannsdóttir (FSL),
Ingunn Sturlaugsdóttir (FT), Sveinlaug Sigurðardóttir (FL).
Fundur settur kl. 12:30

DAGSKRÁ:
1.
Fundargerð síðasta fundar.
2.
Kynning á Teams.
3.
Skólamálaþing 3. október nk.
4.
Aðgerðir ráðherra í menntamálum.
5.
Starfshópur um málefni barna af erlendum uppruna.
6.
Rannsóknarsjóður.
7.
Frumvarp til laga um um menntun, hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla,
grunnskóla og framhaldsskóla.
8.
Önnur mál.

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

1.

FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR

Frestað til næsta fundar.

2.

TEAMS

Guðjón Hreinn kynnir Teams umhverfið en fyrirhugað er að skólamálaráð vinni saman á þeim
vettvangi.

3.

SKÓLAMÁLAÞING 3. OKTÓBER NK.

Skólamálaþingið verður haldið í Veröld og verður með svipuðu sniði og síðasta ár, stutt og snarpt
þing. Búið er að ákveða að þema þingsins verði vellíðan í skólastarfi. AMG veltir fyrir sér áherslum á
þinginu en finnst mikilvægt að málefni kennara verði í brennidepli á alþjóðadegi kennara. GHH ræðir
um verkföll nemenda sem eru til þess ætluð að vekja athygli á loftslagsmálum og leggur til að
kennarastéttin einbeiti sér að loftlagsvánni á næstu árum, hvað geta kennarar gert til að leggja sitt af
mörkum. Rætt um að að vekja athygli á faglegu starfi kennara og því jákvæða sem á sér stað í skólum
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landsins. Hugmyndum að yfirskrift þingsins velt upp s.s. kennarinn sem áhrifavaldur eða þess vegna
er ég kennari. Hægt að tengja þessa yfirskrift til dæmis jafnrétti og loftslagsmálum.
Rætt um að þarna sé verið að víkja frá því sem búið var að ákveða um þema þingsins. Vellíðan í starfi
er gríðarlega mikilvægt efni en spurning hvort það ætti betur heima á öðrum vettvangi á breiðari
grunni.
GHH vekur athygli á kennaraeið sem finnskir kennarar undirgangast áður en þeir hefja störf, væri það
hugmynd? Gæti KÍ gert tillögu að íslenskum kennaraeið sem færi í alla skóla til umræðu?
Fá kennara frá öllum skólastigum, utanaðkomandi fyrirlesara og nemanda til að flytja ávörp.
Ákveðið að fresta frekari umræðu þar til á næsta fundi.

4.

AÐGERÐIR RÁÐHERRA Í MENNTAMÁLUM

AMG fer yfir helstu atriði samkomulagsins:
„Með samkomulagi þessu undirstrika aðilar vilja sinn til að efla tengsl kennaramenntunar
við starfsvettvang og auka færni nýrra kennara til að takast á við áskoranir kennarastarfsins til
framtíðar í þágu barna og ungmenna. Starfsfólk skóla ber í sameiningu ábyrgð á móttöku
kennaranema og leggur sig fram um að styðja við þátttöku þeirra í lærdómssamfélagi leik- og
grunnskóla.“
o

Samkomulagið undirrita mrn., sambandið, HÍ, HA og KÍ. Það gildir til 30. júní
2024 en endurmetið og uppfært árlega.

Launað starfsnám:
½ stöðugildi (13 kest.) sem jafngildir 30 ECTS.
-

Fullgildur ráðningarsamningur með gildistíma frá 1. ág.-31. Júlí.

-

800.000 kr. styrkur að uppfylltum skilyrðum (tengdur lokaverkefni).

-

Frumkvæði hjá kennaranemum að leita að stöðu - háskólar og sveitafélögin vinna að því
með þeim. Gangi það ekki kemur til ráðgjafarnefndar.

-

Skstjórnendur velja velur leiðsagnarkennara:
o
Skilgreint hlutverk leiðsagnarkennara skv. handbók háskóla.

-

Nemi á rétt til 6 klst. leiðsagnar á mánuði:
o
útfærsla á vinnuframlagi leiðsagnarkennara er óútfært.

-

Nám fyrir leiðsagnarkennara bæði í HÍ og HA, ríkið mun styrkja það næstu fimm árin.

-

Umsjónarkennarar námskeiða eru í tengslum við nema og vettvang og boða fundi eftir
þörfum.

-

Háskólar greiða ákveðna upphæð (þróunarstyrk) til skóla fyrir hvern nema (eldra
fyrirkomulag).

-

Sveitafélögin vinna með háskólum að útvegun starfsnámsplássa.

-

Sambandið kynnir fyrirkomulagið svf. og sk.stj.
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-

KÍ upplýsir nemana um réttindi þeirra og skyldur og kynnir fyrirkomulagið
félagsmönnum sínum með áherslu á sameiginlega ábyrgð á móttöku kennaranema í
lærdómssamfélag skóla.

-

Semja þarf um launasetningu og umfang starfa leiðsagnarkennara (líklega er það að
ganga í gegn).

Anna María vekur athygli á grein sem hún skrifaði í Skólavörðuna um leiðsagnarkennarann sem lykil
að velfarnaði.

5.

STARFSHÓPUR UM MÁLEFNI BARNA AF ERLENDUM UPPRUNA

AMG segir frá starfshópi sem hún er í um málefni barna af erlendum uppruna. Vekur fyrst athygli á
Eurydice greiningum Evrópusambandsins: Meginmarkmið Eurydice er að vinna og miðla samanburðarhæfum upplýsingum og reynslu um menntamál til stefnumótandi aðila og koma upplýsingum á
framfæri til allra sem starfa að skólamálum í Evrópu. Helstu verkefni Eurydice eru að veita áreiðanlegar upplýsingar og alhliða greiningu á evrópskum menntakerfum og stefnum þeirra, bæði í formi
skýrslna, sem og með lýsingu (National Description) á menntakerfum þátttökuríkjanna. Í Eurydice
samanburðargreiningum eru tekin fyrir einstaka viðfangsefni og þau rannsökuð í formi spurningalista
til tengiliða hvers ríkis, mælikvörðum og tölfræði. Alls eru 10-18 greiningar framkvæmdar á hverju
starfsári, um helmingur þeirra eru reglubundnar greiningar s.s. yfirlit um skólagjöld, laun kennara og
skólastjórnenda og samanburður á kennslustundum í skyldunámi.
Dæmi um áherslur 2018-2020 er að greina ójöfnuð í menntakerfinu (inequalities), rýna í stöðu
nemenda af erlendum uppruna og að kortleggja stefnumótun í stafrænni kennslu í heimsálfunni og á
endurmenntun kennara. Greiningarnar eru mjög vel til þess fallnar að nýtast sem gagnlegt innlegg inn
í upplýsta umræðu um stefnumótun um menntamál, byggða á samanburði við aðrar Evrópuþjóðir.
Eitt af markmiðum ESB er að fylgjast sérstaklega vel með stöðu námsmanna af erlendum uppruna.
Fyrsti hluti skýrslunnar er kortlagning á stöðu og stefnu menntakerfanna 42 sem þátt taka í
rannsókninni. Þessi kafli ber saman stefnur ríkjanna út frá fjórum þáttum: 1) Hvernig aðgengi
nemendanna er að menntun og þjálfun. 2) Hvernig ríkin hafa boðið upp á tungumálaaðstoð og hvers
konar áherslur eru í stuðningi ríkjanna til tungumálakennslu, til dæmis hvort áhersla er á kennslutungumálið eða upprunatungumálið eða bæði. 3) Hvaða nálgun ríkin hafa tekið í áherslum sínum og
hvað fyrirliggjandi gögn og rannsóknir hafa sýnt hvað varðar mælda líðan og námsframmistöðu
barnanna í skólum. 4) Hversu heildstæðar stefnur og áætlanir þátttökuríkjanna eru. Í síðari hluta
rannsóknarinnar var farið meira á dýptina en þá voru aðeins tíu aðilar skoðaðir nánar. Þau
ríki/svæði sem urðu fyrir valinu voru, svæðin; Brandenburg í Þýskalandi; England á Bretlandseyjum;
Katalónía á Spáni.
Margt í skýrslunni kom ekki á óvart, til dæmis að námsleg staða nemenda af erlendum uppruna í
Evrópu mælist marktækt verri en samanburðarhópsins, jafnvel þegar búið er að taka tillit til
félagslegrar stöðu nemendanna. Eins að tíðni brotthvarfs úr námi hjá nemendum af erlendum uppruna
er marktækt hærri en þeirra sem ekki eru það. Flest þeirra hafa að sama skapi ýtt úr vör aðgerðum til
að bæta þá stöðu, m.a. með aukinni áherslu á að veita aukalegan stuðning í kennslutungumálinu, það
er að segja í því tungumáli sem kennt er í landinu sem um ræðir.
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Annað gæti komið meira á óvart. Til dæmis að niðurstöður benda til að enginn marktækur munur
virðist vera á skólalíðan nemenda grunnskóla á yngsta- og miðstigi, ef skoðaðir eru hóparnir a) börn
sem hafa erlendan bakgrunn og b) börn sem ekki hafa erlendan bakgrunn.
Ef skoðaðar eru hins vegar breyturnar a) börn sem tala kennslutungumálið heima hjá sér og b) börn
sem ekki tala kennslutungumálið heima hjá sér kemur í ljós töluverður munur á líðan barnanna.
Niðurstöður Eurydice skýrslunnar benda til að grunnskólanemar, sem ekki tala kennslutungumálið
heima hjá sér, virðast upplifa í meira mæli en aðrir að falla ekki inn í hópinn og að hafa orðið fyrir
einelti.
Gott að geta stuðst við þessa skýrslu í starfi hópsins. Eiga að skila skýrslu um stefnumótun í
málaflokknum í lok árs. AMG sýnir helstu áherslur í starfi hópsins sem eru til dæmis skóli fyrir öll
börn, fjölmenningarleg menntun, tungumálið, samstarf við foreldra, menntun kennara og námsefni.

6.

RANNSÓKNARSJÓÐUR

Margar fyrispurnir hafa borist um sjóðinn og nokkrar umsóknir hafa þegar borist. Smá vandamál hafa
komið upp í umsóknarferlinu á mínum síðum en nú er búið að laga þau.

7.

FRUMVARP TIL LAGA UM UM MENNTUN, HÆFNI OG
RÁÐNINGU KENNARA OG SKÓLASTJÓRNENDA VIÐ
LEIKSKÓLA, GRUNNSKÓLA OG FRAMHALDSSKÓLA

RÞP fer yfir helstu atriði umsagnar KÍ um frumvarpið. Verður kallað á fulltrúa KÍ í næstu viku á fund
allsherjar- og menntamálanefndar til að fylgja eftir umsögninni.
KÍ vakti sérstaklega athygli á fjórum meginatriðum í umsögn sinni; þ.e. á hæfniramma, matsnefnd,
kennararáði og ráðningum og auglýsingum.

8.

ÖNNUR MÁL
a.

Alma og Guðjón komast ekki á næsta fund skólamálaráðs sem fyrirhugað er að halda 11.
júní. AMG falið að athuga með fundatíma í vikunni 2.-7. júní. Hugmynd að halda
fundinn á Akureyri.

Fleira ekki, fundi slitið kl. 15:30.
Alma Oddgeirsdóttir ritaði fundargerð.
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