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Skólamálanefnd FF
8. fundur 11. apríl 2019
Fundur haldinn í Austra í Kennarahúsi
Mættir: Guðjón, Ellert, Ellert Smári, Simon, Soffía, Sólveig og Svanhildur.

-O-O-O1.

FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR

Rennt yfir fundargerð síðasta fundar og hún samþykkt.

2.

ENN AF LEYFISBRÉFAMÁLUM

Svokallað „Kennarafrumvarp“ liggur nú fyrir Alþingi Íslendinga. Það er nú komið á dagskrá
eitthvað breytt og er til umræðu sem sjá má hér á vef Alþingis: 801. mál á 93. fundi, 149.
löggjafarþingi, 10.04.2019. Undirskriftasöfnun gengur nú um netheima undir nafninu „Áskorun á
menntamálaráðherra“. Nefndarfólk er einhuga um að nú borgi sig að nýta alla miðla sem best til
þess að reyna að afstýra eða hafa áhrif á þetta frumvarp þannig að sérhæfing framhaldsskólakennara verði sem best tryggð og ekki dregið úr menntunarkröfum þeirra.

3.

UNDIRBÚNINGUR FUNDAR MEÐ FULLTRÚUM
FAGGREINAFÉLAGA

Dagskrá fundar er í vinnslu en gæti orðið einhvern veginn svona:
•
•
•

•

Fara yfir það hvernig KÍ þjónustar faggreinafélögin. Anna María Gunnarsdóttir,
varaformaður KÍ, og Hannes Þorsteinsson, skrifstofustjóri.
Kynning frá Rannís, SEF um styrkjamöguleika. Skúli Leifsson.
Upplyfting framhaldsskólans er markmið:
o
Helst markmiðið með fundinum er að brýna fólk til verka, virkja félögin, verða
sýnileg.
o
Faggreinarnar verða að vera sýnilegar og starfið sem framhaldsskólinn byggir á.
o
Faggreinarnar eða greinakennararnir verða að vera sveigjanlegir og tilbúnir til
að starfa saman þvert á svið.
▪
Stikkorðið í leyfisbréfaumræðunni var sveigjanleiki og þverfagleg
samvinna.
Verkefni til faggreinafélaganna fyrir fundinn:
o
Hvar verður framhaldsskólinn eftir 10 ár?
▪
Helstu ógnanir og tækifæri
o
Nefna hugmyndir um góðar málstofur á ráðstefnu haustsins.

Rætt um að ráða góðan fyrirlesara til þess að fjalla um þróun og framtíð framhaldsskólans. Stefnt
á að bjóða jafnvel öllum stjórnum faggreinafélaganna og halda stóran og góðan fund.
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4.

ÁRSFUNDUR KÍ 8. APRÍL SL.

Efni fundarins rætt. Nefndarmönnum fannst að framhaldsskólanum hafi ekki verið gerð jafngóð
skil á fundinum eins og grunn- og leikskólum. Menntamálaráðherra hafi haldið gott erindi en það
eina sem kom fram um framhaldsskóla var að kjör framhaldsskólakennara væru góð.

5.

STÖRF STOÐKERFISHÓPS SAMSTARFSRÁÐS UM STARFSÞRÓUN
KENNARA OG SKÓLASTJÓRNENDA

Efnið rætt og ýmsir þættir í endurmenntun kennara. Nýsköpunarsjóður. Heilsuvernd og forvarnir
eru kannski nauðsynlegir liðir í því að halda í kennara.

6.

ÖNNUR MÁL

Ráðstefnur og fleira framundan
Soffía nefnir sumarnámskeið sem FATEX heldur í júní Hjartað í hendinni. Haldið á Syðri
Reykjum 3.-6. júní. opið öllum kennurum. Jóga, hugleiðsla, flot, swett flettað við handverk.
Beðið um greinar
Nefndarfólk hvatt til þess að skrifa erindi og greinar.

Fundi slitið kl. 18:20.
Fundargerð rituð af Sólveigu.
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