Reykjavík, 7. desember 2017

Tengsl og samstarf KÍ og kennaranema
Starfshópur stjórnar KÍ og stjórnir kennaranemafélaga í HA og HÍ hafa að undanförnu rætt um
aðferðir við að auka tengsl og samstarf KÍ og kennaranema og nú síðast 24. nóvember 2017. Á
fundinum var ákveðið að byggja á neðangreindum atriðum í þessum tilgangi og að meta reynsluna af
fyrirkomulaginu eftir eitt ár, hvað gangi vel og hvað megi bæta.
Markmið
Markmiðið er að koma á formlegum samstarfsvettvangi KÍ og stjórna félaga kennaranema um
ýmiskonar málefni og að efla almenn tengsl og upplýsingamiðlun KÍ og kennaranema.
Tengiliðir
Til að koma á skýrum farvegi fyrir skilvirk og stöðug tengsl og samstarf eru aðilar sammála um að
nauðsynlegt sé að KÍ og stjórnir kennaranemafélaga hafi sér ákveðna tengiliði til að fylgja málum eftir
á sínum vettvangi og koma upplýsingum áfram. Tengiliður KÍ er varaformaður KÍ, Sólveig María
Árnadóttir er tengiliður stjórnar Magister, kennaranemafélags HA, og Andri Rafn Ottesen er
tengiliður stjórnar Kennó, kennaranemafélags HÍ.
Almenn tengsl og upplýsingamiðlun KÍ og kennaranema
 Tengiliður KÍ miðlar ýmsum upplýsingum til tengiliða stjórna kennaranemafélaga sem þeir
koma áfram til kennaranema, svo sem Skólavarða, fréttabréf, fréttir, opnir viðburðir á vegum
KÍ, upplýsingar um norræn kennaranemafélög o.fl.
 Tengliðir stjórna kennanemafélaga miðla ýmsum upplýsingum til tengiliðar KÍ sem hann
kemur áfram á vettvangi KÍ, svo sem um starf og viðburði á vegum kennaranemafélaganna
o.fl.
Formlegur samstarfsvettvangur KÍ og stjórna félaga kennaranema
Samræðufundir
 KÍ og stjórnir félaga kennaranema halda reglubundna samræðufundi um sameiginleg
hagsmunamál sem varða kennaranámið og kennarastarfið, mál sem eru efst á baugi hjá
nemum og KÍ o.fl. Fundir eru haldnir að lágmarki einu sinni á hverri önn til að koma
samstarfinu á fastan grunn, viðhalda því og þróa.
Norræn kennaranemafélög
 KÍ liðkar fyrir tengslum stjórna kennaranemafélaga við samstarfsvettvang norrænna
kennaranemafélaga innan norrænu kennarasamtakanna (NLS).
Annað samstarf
 KÍ leitar til stjórna kennaranemafélaga eftir atvikum um ráðgjöf/samstarf þegar málefni sem
varða kennaramenntun og kennarastarfið eru til umræðu, eða önnur fagleg mál. Með sama
hætti geta stjórnir kennarnemafélaga leitað til KÍ eftir atvikum um mál sem varða
kennaranámið og önnur hagsmunamál nema ef áhugi er á því.
 KÍ býður stjórnum kennaranemafélaga að senda fulltrúa á þing og ársfundi KÍ, ráðstefnur,
málþing, fundi og aðra viðburði og að koma í heimsóknir í Kennarahúsið, eins og áður. Starf
að þessu er komið af stað og gagnleg reynsla af því. Með sama hætti geta stjórnir
kennaranemafélaga boðið KÍ að senda fulltrúa á fundi og viðburði hjá sér ef áhugi er á því.
 KÍ og stjórnir kennaranemafélaga halda árlegan kynningar- og fræðslufund fyrir
útskriftarnema um kennarastarfið, réttindi og skyldur kennara og starf KÍ.
 KÍ stendur fyrir árlegum viðburði sem er tileinkaður kennaranemum í samstarfi við stjórnir
kennaranemafélaga.
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Stjórnir kennaranemafélaga skoða að nýta árlegan alþjóðadag kennara 5. október eftir
föngum til að vekja athygli á kennaranáminu, kennarastarfinu og öðrum hagsmunamálum
nema.
Samstarfsvettvang KÍ og stjórna kennaranemafélaga má einnig nýta fyrir miðlun um
lokaverkefni í kennaranámi, reynslu af vettvangsnámi og fleira.

Aðilar eru sammála um að hefja samstarf samkvæmt ofangreindu fljótlega og að nota fyrsta
samræðufund t.d. til að kynna það sem er efst á baugi varðandi nýliðun í kennslu og stefnu um skóla
og menntun fyrir alla nemendur.
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