Skólamálanefnd FF - 5. fundur 31. janúar 2019

Skólamálanefnd Félags framhaldsskólakennara
5. fundur 31. janúar 2019
Haldinn í Kennarahúsinu
Mættir: Guðjón, Ellert, Smári, Simon og Sólveig.

-O-O-O1.

FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR

Fundargerð samþykkt af öllum viðstöddum.

2.

NÝTT VINNUSVÆÐI SKÓLAMÁLANEFNDAR Í OFFICE 365 HJÁ KÍ

Formaður sýnir nefndarfólki inn í sérstakt skjala- og samskiptasvæði á skýjasvæði
Kennarasambandsins í Office 365. Þarna verður einnig möguleiki að halda fjarfundi. Kannski
notum við Zoom forritið eitthvað líka. Farið var yfir Teams notkun og munu nefndarmenn skoða
betur fyrir næsta fund.

3.

FUNDUR MEÐ FULLTRÚUM FAGGREINAFÉLAGA OG RÁÐSTEFNA
UM FRAMHALDSSKÓLANN

Eins og við ræddum á síðasta fundi var stefnan sú að halda fund með fulltrúum faggreinafélaganna í janúar. Desemberfundurinn okkar féll því miður niður og nú er janúar liðinn án þess að við
höfum náð að vinna eitthvað að þessum málum.
Formaður leggur til að skólamálanefnd undirbúi málþing um stöðu framhaldsskólans í íslensku
skólakerfi. Efni málþings verði:
•

Hvert er raunverulegt hlutverk framhaldsskóla á Íslandi? Í hvaða flokka verðum við
að skipta skólastiginu og hvert er hlutverk hvers þeirra?

•

Áhrif styttingar framhaldsskólans (sbr. samþykkt á síðasta aðalfundi FF).

•

Starfsþróun framhaldsskólakennara. Hvernig má flétta starfsþróun inn í daglegt líf
framhaldsskólakennara?
o
Dæmi um þróunarstarf og vel heppnuð lærdómssamfélög í framhaldsskólum.

•

Hvaða hlutverki gegna faggreinafélögin á þessu skólastigi?

Hugmyndin rædd og samþykkt og einnig samþykkt að stefna á fund með fulltrúum
faggreinafélaganna í vor, enda beri skólamálanefnd að funda með faggreinafélögum á hverju ári.
Verið getur að slíkur fundur verði í samstarfi með skólamálaráði KÍ.
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4.

ERINDI FRÁ SAMSTARFSRÁÐI UM STARFSÞRÓUN KENNARA

Skólamálanefndir KÍ hafa verið beðnar um að lesa skýrslu Samstarfsráðs um starfsþróun kennara
á framhaldsskólastiginu og skila áliti í febrúar. Ákveðið að nefndarfólk lesi skýrsluna inni á nýju
vinnusvæði nefndarinnar og safni saman athugasemdum þar.

5.

STARFSÞRÓUNARVERKEFNI Í FJÖLBRAUTARSKÓLA SUÐURNESJA

Kennarar við FSS eru nú komnir af stað með sérstakt starfsþróunarverkefni til tveggja ára í
samstarfi við samstarfsráð um starfsþróun kennara. Rætt um að gaman væri að fá samantekt frá
verkefnisstjóra verkefnisins fyrir næsta fund. Simon er þátttakandi í verkefninu og gerir nefnd
grein fyrir því á næsta fundi.

6.

ÖNNUR MÁL

Næstu fundir skipulagðir:
•
•
•
•

Sjötti fundur Skólamálanefndar 21. febrúar í FMOS kl. 15:30.
Sjöundi fundur Skólamálanefndar 14. mars í Austra KÍ kl. 16:15.
Áttundi fundur Skólamálanefndar 11. apríl í Austra KÍ kl. 16:15.
Níundi fundur Skólamálanefndar 9. maí kl. 16:15 - netfundur?

Ráðstefnur og fleira framundan
Framhaldsskólinn í brennidepli 8. febrúar kl. 13:30-16:30 í Bratta (Menntavísindasvið HÍ í
Stakkahlíð).
Forystufræðsla KÍ 13. og 20. febrúar.
Áskorun til mmrh um ítarlegri upplýsingar á samráðsgáttinni um leyfisbréfin
Formanni falið að ítreka þessa beiðni til menntamálaráðuneytisins

Fundi slitið kl. 18:00.
Fundargerð rituð af Sólveigu Hannesdóttur, ritara Skólamálanefndar FF.
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