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Kæru félagar KÍ
Í byrjun þessa árs gaf Skólamálaráð KÍ út umræðuhefti um menntamál. Tilefnið er stefna og
ákvarðanir í menntamálum hér á landi. Umræðuheftinu er ætlað að vera framlag til faglegrar umræðu
kennara, náms- og starfsráðgjafa og skólastjórnenda um menntun og velferð barna og ungmenna og
íslenskt menntakerfi og stuðningur við hana.
Hvernig getur íslenskt menntakerfi veitt börnum og ungu fólki sem besta menntun og velferð fyrir
lífið? Í hvaða átt þarf íslenskt menntakerfi að þróast og hvernig? Hvert er hlutverk skólafólks og
kennarasamtakanna í þeirri þróun og hvernig? Á hvaða vegferð erum við í menntamálum? Hvaða
útlínur má greina? Eru þær til framdráttar menntun, velferð og skólastarfi?
Í kjölfarið á fyrstu útsendingu á heftinu var vakin sérstök athygli á tilteknum þáttum á síðustu önn með
reglulegu millibili, læsi, starfsmenntun, námstíma og kennsluháttum og námsmati. Þetta efni er
aðgengilegt á heimasíðu KÍ. Haldið verður áfram með þetta fyrirkomulag út þessa önn.
Í þessu hefti er sjónum beint að því sem er að finna um samstarf heimila og skóla í tillögum
verkefnahópa menntamálaráðuneytis um útfærslu á stefnu hvítbókar um læsi, námstíma og
starfsmenntun. Í upphafi er dregin upp staðan á innleiðingu menntastefnu í lögum og námskrám
skólastiganna og því næst er fjallað um hvítbók, stefnu og áherslur. Í þriðja kafla er að finna tillögur
verkefnahópanna um samstarf heimila og skóla. Í tengslum við þær setur KÍ fram spurningar til
íhugunar og umræðu. Þar á eftir er farið yfir þær ákvarðanir sem ráðuneytið hefur tekið um
framkvæmdina á tillögum verkefnahópanna um aðgerðir í læsi, námstíma og starfsmenntun.
Félagsfólk er hvatt til að ræða efnið og senda frá sér hugleiðingar og pistla. Efni sem berst
verður birt í miðlum KÍ.
Trúnaðarmenn og formenn svæða- og félagsdeilda eru beðnir um að vekja athygli á efninu og stuðla
að umfjöllun um það.

Með félagskveðju
F.h. Skólamálaráðs Kennarasambands Íslands
Aðalheiður Steingrímsdóttir formaður
adalheidur@ki.is
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1. Hver er staðan?
Fyrir nokkru gerði Skólamálaráð KÍ úttekt á því hvernig gangi að innleiða menntastefnu í lögum og
námskrám skólastiganna út frá neðangreindum meginþáttum. Hver er staðan?
 Réttarstaða nemenda: Auka þarf áhrif barna og ungmenna á námið, viðfangsefni og
skólastarf og efla stoðkerfi skóla og stuðning við nemendur, einkanlega nemendur með
sérþarfir og þá sem hafa annað móðurmál en íslensku.
 Námskrárbreytingar: Breitt bil er á milli markmiða menntastefnu um kennsluhætti og
námsaðstæður nemenda og veruleikans í skólastarfinu. Stuðning menntamálaráðuneytis og
sveitarfélaga vantar við skóla og kennara við að útfæra í námi og kennslu og starfsháttum
áhersluþætti menntastefnu um skólastarfsbreytingar.
 Mat og eftirfylgni: Efla þarf innra mat skóla sem aðferð við skólaþróun og eftirfylgni með
niðurstöðum, og stuðning, fræðslu og ráðgjöf vantar frá menntamálaráðuneyti og
sveitarfélögum við skóla og kennara til að fylgja eftir niðurstöðum ytra mats í umbóta- og
þróunarstarfi.
 Fjármunir til skólastarfs: Kreppan í kjölfar hrunsins 2008 hafði víðtæk áhrif á skólastarfið
sem engan veginn eru gengin til baka. Sjóðir sem stofnaðir voru í tengslum við lögin um
skólastigin, Námsgagnasjóður grunnskóla, Sprotasjóður og Þróunarsjóður námsgagna rísa ekki
undir hlutverkum sínum. Mikil þörf er á stórauknum fjárframlögum stjórnvalda í
raunverulegar aðgerðir á sviði náms- og kennslugagna og stuðning við þróun og nýjungar í
skólastarfi á öllum skólastigum.

2. Hvítbók, stefna og áherslur
Í upphafi er spurt hvernig íslenskt menntakerfi geti veitt ungu fólki þá menntun sem undirbýr það til
að lifa og starfa í nútímasamfélagi. Sú framtíðarsýn er sett fram að ungt fólk á Íslandi hafi sömu
möguleika til að lifa og starfa í síbreytilegum heimi og jafnaldrar þess í löndum sem við viljum bera
okkur saman við. Til að svo megi verða þurfi að veita nemendum á Íslandi tækifæri til menntunar í
menntakerfi sem stenst samanburð við það sem best gerist erlendis.
Menntastefna
Rakin er stefnumótun á undanförnum árum í menntamálum með lögum um skólastigin, menntun og
ráðningu kennara og skólastjórnenda, náms- og starfsráðgjafa og framhaldsfræðslu. Síðan þá hafi verið
unnið að innleiðingu laga og ýmsar reglugerðir verið gefnar út. Bent er á meginþræði í menntastefnu í
lögum og námskrám, grunnþætti menntunar sem oft er talað um sem hæfni 21. aldar, og svigrúm skóla
til að leggja rækt við fjölbreytileika hæfileika ungs fólks. Fram kemur að þótt mikið verk hafi verið
unnið með setningu laga og námskrárútgáfu hafi samt skort á næga leiðsögn um framkvæmd þeirra og
áherslur.
Staða íslensks menntakerfis
Fjallað er um helstu styrkleika og áskoranir íslenska menntakerfisins með samanburði við önnur lönd.
Helstu styrkleikar eru jöfn tækifæri til menntunar, nemendum líði almennt vel og skólakerfið er
sveigjanlegt og laust við mikla miðstýringu. Helstu áskoranir eru minnkandi læsi við lok grunnskóla
og slök námsframvinda í framhaldsskólum.
Árangur íslenskra nemenda í lesskilningi og læsi á stærðfræði og náttúrufræði hafi versnað síðastliðinn
áratug og mælist nú undir meðaltali OECD ríkja. Þeir sem eru undir lágmarksfærni í lestri við lok
grunnskóla lendi frekar í vandræðum með nám sitt á næsta skólastigi og að fóta sig í samfélaginu
seinna meir. Piltar standi verr að vígi en stúlkur í lesskilningi, landsbyggð miðað við
höfuðborgarsvæði og nemendur af erlendum uppruna en þeir sem hafa íslensku að móðurmáli.
Ísland skeri sig úr hópi helstu samanburðarlanda í því hversu fáir ljúki námi í framhaldsskólum á
tilskildum tíma og miklu brotthvarfi frá námi. Hlutfallslega fáir nemendur innritist í starfsnám og þeir,
ásamt nemendum á almennum brautum framhaldsskóla, ljúki síður námi á tilsettum tíma og hverfi frá
námi miðað við nemendur á stúdentsprófsbrautum. Raktar eru helstu ástæður þessa og bent meðal
annars á ófullnægjandi undirbúning stórs hóps nemenda úr grunnskóla og að þeir fái ekki nám við hæfi
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og stuðning í framhaldsskóla. Nemendur velji sér ekki námsbrautir við hæfi og væntingar þeirra til
sjálfra sín og námsins hafi hér áhrif sem og mikil atvinnuþátttaka með námi. Afleiðingar komi meðal
annars fram í því að margir snúi aftur til náms eftir tvítugt og að 30 til 40% fleiri stundi nám í
dagskóla en vera ætti miðað við fólksfjölda í árgöngum á framhaldsskólaaldri.
Þessi greining á íslenska menntakerfinu gefi ótvírætt til kynna að þörf sé á frekari aðgerðum til að
styrkja það svo að veita megi nemendum þá menntun sem menntastefna í lögum og námskrám boði.
Alþjóðleg reynsla af umbótum
Í hvítbók er stuðst við alþjóðlegar rannsóknir á umbótum í menntakerfum og reynslu þeirra þjóða sem
best standa í alþjóðlegum samanburði. Gerð er grein fyrir átta lykilþáttum árangursríkra og varanlegra
umbóta í menntamálum sem byggja á leiðbeiningum UNESCO um framþróun menntakerfa og tilfærð
dæmi um útfærslu þeirra í öðrum löndum. Lagt er til að farið verði að reynslu annarra þjóða og sett fá
og skýr markmið um umbætur í menntun og ýtt undir jákvæð viðhorf og getu til breytinga. Jafnframt
verði haft víðtækt samstarf og stuðlað að því að forysta um umbæturnar verði óskoruð. Síðast en ekki
síst verði lögð áhersla á rannsóknir, þekkingarmiðlun og stuðning við skólastarf.
Læsi
Sett er fram það meginmarkmið að hlutfall þeirra sem ná lágmarksviðmiðum í lesskilningi PISA fari
úr 79% (2012) í 90% 2018. Mögulegar aðgerðir eru:
 Hlutur móðurmálskennslu í viðmiðunarstundaskrá aðalnámskrár grunnskóla verði aukinn.
 Sett verði viðmið um lágmarksfærni í lestri á tilteknum stigum grunnskólans, þ.m.t.
lestrarhraða, lesskilning, orðaforða og ritfærni í samræmi við aðalnámskrá.
 Reglubundnar mælingar á lesskilningi verði samhæfðar með greinandi prófum, allt frá
leikskólastigi til loka grunnskóla og niðurstöðurnar nýttar á markvissan hátt. Lögbundin
samræmd könnunarpróf verði nýtt í sama skyni, svo og læsispróf í framhaldsskólum.
 Nemendur af erlendum uppruna njóti sérstaks stuðnings með það fyrir augum að þeir nái sömu
færni í lesskilningi og aðrir nemendur.
 Hver leikskóli og grunnskóli geti brugðist jafnóðum við vísbendingum um lestrarvanda
einstakra nemenda. Kennarar fái þjálfun og stuðning til þess að bregðast við.
 Allir leik- og grunnskólar setji sér læsistefnu í samræmi við aðalnámskrá og skólastefnu
sveitarfélaga.
 Ýtt verði undir jákvæð viðhorf til lesturs í þjóðfélaginu og nemendur hvattir til að lesa sér til
ánægju utan skóla.
 Foreldrar verði virkjaðir til að vekja áhuga á lestri og styðja við lestarnám barna sinna.
Námstími
Sett er fram það meginmarkmið að hlutfall þeirra sem ljúka námi úr framhaldsskóla á tilskildum tíma
fari úr 44% (2011) í 60% 2018. Til að ná þessu er lagt til að áhersla verði lögð á þrjá þætti:
Endurskipulagningu námstíma.
Aðgerðir gegn brotthvarfi.
Betri starfsmenntun.
Endurskipulagning námstíma – mögulegar aðgerðir
 Skipulag stúdentsnámsbrauta miðist við þriggja ára námstíma að jafnaði. Um leið verði unnið
að styttingu starfsnáms.
 Skoðuð verði viðmið um hámark námstíma í framhaldsskólum með hliðsjón af skipulagi
fullorðinsfræðslu.
 Uppbygging starfsnáms verði endurskoðuð.
 Útgönguleiðum úr framhaldsskóla verði fjölgað í samræmi við markmið aðalnámskrár.
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Mögulegar aðgerðir gegn brotthvarfi
 Skráning á ástæðum brotthvarfs verði þróuð frekar og reglubundið í öllum framhaldsskólum.
 Skimun fyrir áhættuþáttum brotthvarfs fari fram í öllum framhaldsskólum og efstu bekkjum
grunnskóla.
 Samstarfi verði komið á milli skóla og heilbrigðis- og félagsþjónustu um íhlutun vegna
nemenda í brotthvarfshættu.
 Skólar sem sinna nemendum í brotthvarfshættu fái sérstakan stuðning og fjárveitingar.
 Unnið verði með aðilum sem bjóða upp á framhaldsfræðslu til að veita þeim sem hafa horfið
frá námi ráðgjöf og úrræði.
Betri starfsmenntun – horft verði sérstaklega til eftirfarandi atriða
 Endurskipulagningar náms á starfsmenntabrautum með einfaldara grunnám að leiðarljósi,
þrepaskiptingu, hæfnikröfum og styttingu námstíma.
 Að allt starfsnám feli í sér vinnustaðanám, en gæðamat, ábyrgð og fjármögnun
vinnustaðanáms verði endurskoðuð.
 Að laga- og stofnanaumgjörð starfsnáms eftir framhaldsskóla verði endurskoðuð og afstaða
tekin til þess hvort stofna skuli sérstakt fagháskólastig.
 Bættrar stýringar og stjórnsýslu starfsmenntamála með því að endurmeta hlutverk nefnda og
ráða og skilgreina hlutverk aðila á því sviði.
 Að náms- og starfsráðgjöf og starfsfræðsla verði efld, bæði í efstu bekkjum grunnskóla og á
fyrsta ári í framhaldsskóla, og ýtt verði undir að fleiri nemendur velji sér starfsnám.
Almennar aðgerðir til styrktar umbótum
Fjallað er um eftirfarandi aðgerðir og í því sambandi er horft til áherslna hjá þeim þjóðum sem til
fyrirmyndar teljast í umbótum á menntakerfi sínu:
 Menntun og starf kennara. Bent er á litla nýliðun kennara á öllum skólastigum og á mikla
endurnýjunarþörf í kennarastéttinni á næstu árum þegar stór hluti hættir störfum sökum aldurs.
Þá gefist tækifæri til að leggja nýjar línur um menntun og störf kennara til samræmis við
umbótaáætlunina og símenntun og starfsþróun þeirra.
 Kennsluhættir og námsefni. Skoða þurfi kennsluhætti og námsefni og hvernig sé hægt að
laga nýja tækni að skólastarfinu.
 Mat og rannsóknir. Áhersla er lögð á námsmat, ytra mat og gagnasöfn til að fylgja umbótum
eftir.
 Efling stoðþjónustu með nýrri stofnun. Menntamálastofnun gegni mikilvægu hlutverki í
eflingu stoðþjónustu við menntakerfið á mörgum sviðum.
Aðferðir við að útfæra stefnu og áherslur
Fram kemur að hvítbók sé ætlað að vera grundvöllur frekari umræðna og samráðs við alla þá sem láta
sig menntun varða. Á þeim forsendum verði settir á fót verkefnahópar til að gera áætlun um aðgerðir í
bráð og lengd og hrinda þeim í framkvæmd.
Skólamálaráð KÍ bendir á að menntamálaráðherra sniðgekk óskir KÍ um formlega aðkomu að
vinnunni. Í staðinn var boðið upp á að rýna tillögur hópanna með umsögnum um þær.
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3. Tillögur um aðgerðir
Í þessum kafla er að finna tillögur verkefnahópa menntamálaráðuneytis um aðgerðir í læsi, námstíma
og starfsmenntun sem varða sérstaklega samstarf heimila og skóla. Tillögurnar skiptast í nokkra hluta.
Í lok hvers hluta setur KÍ fram spurningar um samstarf heimila og skóla til íhugunar og umræðu.

Læsi
Læsi Tillaga 1. Taka ákvörðun um árangur í læsi. Sveitarfélög setji skýr viðmið um árangur
í læsi og fylgi þeim eftir.
1d.
Samstarf og skilningur á mikilvægi læsis
Skólar haldi reglulega fræðslufundi um læsi með foreldrum, t.d. þegar barn hefur
leikskólagöngu, í upphafi 1., 4., 7. og 10. bekkjar grunnskóla.
1e.
Tvítyngdir foreldrar og nemendur
Sérstök samvinna skóla verði við foreldra barna með annað móðurmál en íslensku,
skipulagt verði t.d. stuðningsnet fyrir þá á landsvísu og innan sveitarfélags/hverfis.
Tvítyngdir foreldrar verði hvattir til að aðstoða leik- og grunnskólabörn sín á þeirra eigin
móðurmáli, auka orðaforða, efla málvitund og færni í tjáningu (virkt tvítyngi). Skólar þjálfi
orðaforða, lesskilning, ritun og tjáningu á íslensku og vinni að virku tvítyngi. Sérstök
áhersla verði á að nýta þekkingu og reynslu skóla, kennara og sérfræðinga og
grasrótarsamtaka sem náð hafa árangri á þessu sviði.
Spurningar
1. Hvaða ráðstafanir ætti að gera til að styðja við nám og skólagöngu tvítyngdra nemenda/nemenda
af erlendum uppruna og við foreldra þeirra? Hver er ábyrgð ríkis og sveitarfélaga í þessu? Hver
er ábyrgð skóla og kennara?

Læsi Tillaga 2. Efla ráðgjöf, stuðning og starfsþróun. Stuðningur verði veittur til að ná
markmiðum um læsi.
2a.
Ráðgjöf og stuðningur
Að minnsta kosti tíu ráðgjafar verði ráðnir til að vinna sem teymi næstu fimm árin. Þeir
sinni ráðgefandi hlutverki og stuðningi við læsisnám og námsmat um allt land, með aðkomu
og virku samstarfi ráðuneytis, sveitarfélaga, KÍ, Heimilis og skóla, háskólasamfélagsins o.fl.
Ráðgjafar hljóti leiðsögn í að þjálfa aðra og veiti víðtækan stuðning og starfsþjálfun á
vettvangi og í gegnum vefsíðu, sbr. næsta lið.
Ráðgjafar styðji skóla til stöðugra umbóta í anda lærdómssamfélagsins og miðli milli skóla
og kennara bestu leiðum til eflingar læsis, þ.e. leiðum sem rannsóknir og mælingar hafa sýnt
að skili árangri.
Ráðgjafar samhæfi störf sín um allt land.
Spurningar
1. Hvaða forgangsröðun ætti að vera í starfi læsisráðgjafa? Hvar ættu ráðgjafar að vera staðsettir?
2. Hvernig geta ráðgjafar komi að gagni í ykkar skóla, sveitarfélagi í tengslum við læsi?
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Læsi Tillaga 4. Auka samstarf við foreldra og auka áhuga á læsi. Foreldrar taki virkan þátt
í læsisnámi barna sinna.
4a.
Foreldrar lesi fyrir börn sín og hlusti af athygli á þau lesa
Mikilvægt er að foreldrar sjái sig sem virka þátttakendur í læsisnámi barna sinna og fylgist
með framvindu og árangri í læsi. Foreldrar eigi daglega lestrarstund með börnum sínum til
loka grunnskóla.
Foreldrar fái stuðning og fræðslu til þess að hlúa að lestrarnámi barna sinna, ekki síst þeirra
barna sem þurfa á sérstökum stuðningi að halda.
Heimili og skóli taki áfram virkan þátt í að hvetja foreldra til þátttöku í læsisnámi barna
sinna.
Spurningar
1. Hvernig mætti auka ábyrgð foreldra á námi barna sinna?

Námstími
Námstími Markmið 2. Auka skuldbindingu þeirra sem koma að skólastarfi en þó fyrst og
fremst nemenda.
2a.
Umsjón með nemendum
Hver framhaldsskóli skipuleggi fyrir hvern nemanda sérstaka umsjón
kennara/starfsmanns sem fylgist með velferð hans og námsgengi.
Kennarinn/starfsmaðurinn sé í virkum samskiptum við nemandann og forráðamenn.
2c.
Félagslíf nemenda
Framhaldsskólar geri árlega í samráði við nemendafélög sérstaka félagsstarfsáætlun þar
sem fram koma markmið og leiðir í þeim tilgangi að efla samheldni nemenda og vinna
að félagslegum þroska þeirra. Áætlunin sé gerð í samráði við nemendur og foreldra og
sé í samræmi við stefnu skólans um skólabrag. (Sjá 33 gr. laga um framhaldsskóla)
2d.
Forráðamenn
Gefin verði út opinber stefna og yfirlýsing af mennta- og menningarmálaráðuneytinu
um aðkomu forráðamanna að menntun barna sinna. Skólar opni enn frekar dyr sínar
fyrir forráðamönnun til áhrifa og ábyrgðar.
Spurningar
1. Hvernig getur skólinn þinn skipulagt og notað umsjón með nemendum til að fylgjast með
velferð þeirra og námsgengi?
2. Hvernig getur skólinn þinn skipulagt og notað félagsstarfsáætlun til að efla samheldni
nemenda og félagslegan þroska þeirra?
3. Hvaða aðkomu vilja kennarar í leikskólum, grunnskólum og framhaldsskólum að foreldrar
hafi að námi barna sinna?

Starfsmenntun
Starfsmenntun Markmið 5. Fjölga nemendum sem velja starfsnám á framhaldsskólastigi og
ljúka því.
Efla kynningu á starfsnámi í grunnskólum t.d. útvíkka GERT verkefnið þannig að
5b.
það nái til starfsnáms almennt, tengja vinnuskóla við starfsnámsskóla og útvíkka
Íslandsmót iðngreina þannig að það sé haldið árlega. Huga þarf sérstaklega að því
að hvetja foreldra til að mæta og að dagskráin höfði til þeirra. Einnig þarf að
koma á kynningu á störfum (sem starfsnámið miðar að) á öllum stigum
grunnskólans.
Spurningar
1. Hvernig mætti fara að því að styrkja sess starfsmenntagreina í samfélaginu?
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4. Framkvæmd á tillögum um aðgerðir
Hér er gerð grein fyrir hvað menntamálaráðuneytið hefur ákveðið að gera með tillögur verkefnahópa
um aðgerðir í læsi, námstíma og starfsmenntun.
Læsi
Sett var fimm ára aðgerðaáætlun1 sem felur í sér sáttmála milli ráðherra og sveitarfélaga þar sem
kveðið er á um framlag ríkis í formi leiðsagnar og stuðnings, og skýra markmiðsetningu sveitarfélaga
um árangur í læsi og ákvörðun um eftirfylgd. Menntamálastofnun fer með veigamikið hlutverk í
framkvæmd aðgerða með ráðgjafateymi sem veitir skólum og sveitarfélögum um allt land stuðning og
leiðsögn, m.a. með námskeiðum, stuðningi við notkun skimunarprófa, meðferð gagna sem tengjast
þeim, og með mati og söfnun upplýsinga. Einnig var samið sérstaklega við Landssamtökin Heimili og
skóla um aðkomu þeirra að því að virkja foreldra. Markmiðið með aðgerðunum er að á fimm ára
tímabili breytist læsisátakið í getu og framkvæmd til framtíðar í markvissri þjálfun og árangri í læsi í
hverju sveitarfélagi.
Í fjárhagsáætlun2 ráðuneytis fyrir læsisverkefnið er kostnaður við það á árunum 2015 til 2019
ráðgerður rúmlega einn milljarður króna, um 70% kostnaðar tengist læsisráðgjöfum og gerð prófa og
viðmiða. Skólamálaráð bendir á að í fjárlögum þessa árs er gert ráð fyrir að 150 milljónir króna fari í
að efla læsi og að framkvæmd verkefnisins verði að hluta í höndum Menntamálastofnunar, meðal
annars ráðgjafateymis í læsi.
Námstími
Sett var þriggja ára aðgerðaáætlun um að minnka brotthvarf nemenda úr námi samkvæmt markmiðum
verkefnahóps um námstíma sem felur í sér eftirfarandi.3
1. Skimunarpróf fyrir alla nýnema í öllum framhaldsskólum og námskeið fyrir alla skóla sem
ekki hafa tekið þátt í skimun nemenda á skipulegan hátt. Áætlaður kostnaður við námskeið,
aðgang og úrvinnslu á prófi sem lagt er fyrir alla framhaldsskóla þrisvar er kr. 12 milljónir.
2. Hver framhaldsskóli útbúi aðgerðaáætlun til að minnka brotthvarf í samræmi við þá
áhættuþætti sem einkenna nemendur viðkomandi skóla.
3. Hver skóli getur sótt um fjármagn til ráðuneytisins til að styðja við aðgerðir gegn brotthvarfi.
Áætlaður heildarkostnaður er 200 milljónir króna á ári.
4. Menntamálastofnun mun næstu þrjú árin kalla sérstaklega eftir upplýsingum frá öllum
framhaldsskólum um málefni er varða brotthvarf, tölulegum upplýsingum er varða
aðgerðaáætlanir hvers skóla og lýsingum á vel heppnuðum aðgerðum.
5. Vel heppnaðar (Best Practice) aðgerðir verða flokkaðar og birtar á vefsíðu
Menntamálastofnunar.
6. Skoðað verður hvort og hvernig hægt verður að útfæra skimun 9. bekkjarnemenda í
grunnskólum landsins.
Í aðgerðaáætluninni segir að unnið verði með önnur markmið verkefnahóps um námstíma innan
annarra verkefna ráðuneytisins.

Heimasíða menntamálaráðuneytis: „Læsi: Aðgerðaáætlun mennta- og menningarmálaráðuneytis til fimm ára“
https://www.menntamalaraduneyti.is/menntamal/hvitbok/
2
Heimasíða menntamálaráðuneytis: „Fjárhagsáætlun og tímalína“
https://www.menntamalaraduneyti.is/menntamal/hvitbok/
3
Heimasíða menntamálaráðuneytis: a) „Námstími: Aðgerðaáætlun mennta- og menningarmálaráðuneytis til
þriggja ára“ https://www.menntamalaraduneyti.is/menntamal/hvitbok/ b) „Tillögur: Úrvinnsla námstími“
https://www.menntamalaraduneyti.is/media/hvitbokargogn/n1.-Namstimi.pdf
1
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Starfsmenntun
Sett var aðgerðaáætlun4 til fjögurra ára á grundvelli tillagna verkefnahóps um starfsmenntun sem felur
í sér eftirfarandi.
1. Endurskoðun námskráa, verkferla, verkfæra og framkvæmdar. Gert er ráð fyrir að komið verði
á fót kjarnaskólum og kjarnaskólanefndum sem vinni að endurskoðun.
2. Endurskoðun starfsgreinaráða, hlutverk, verklag og virkni kortlögð. Gerð er ráð fyrir að ráðinn
verði úttektaraðili sem taki saman hlutverk, verklag og virkni starfsgreinaráða og skoði hvort
og hvernig vinna starfsgreinaráða og starfsgreinanefndar breytist í tengslum við vinnu
kjarnaskólanefnda. Á seinni stigum er gert ráð fyrir að skipuð verði nefnd sem geri tillögur
byggðar á niðurstöðu úttektaraðila og í kjölfarið verði farið í innleiðingu breytinga og vinnu
við lagabreytingar ef þörf krefur.
3. Skoðun á fýsileika fagháskólastigs. Gert er ráð fyrir að skipuð verði nefnd í þessum tilgangi
og í framhaldinu taki ráðuneytið ákvörðun um næstu skref.
4. Upplýsingagjöf. Gert er ráð fyrir að Menntamálastofnun sinni þessu með gerð gagngrunns um
námsbrautarlýsingar, námstækifæri, námslok, og upplýsingum um íslenskt nám á
framhaldsskólastigi.
5. Náms- og starfsráðgjöf o.fl. Fram kemur að ráðuneytið vinni að nokkrum þáttum
aðgerðaáætlunarinnar á öðrum vettvangi, s.s. eflingu- náms- og starfsráðgjafar og að ljúka við
íslenska hæfnirammann. Gert er ráð fyrir að þessir þættir falli utan verkefnis um eflingu
starfsnáms.

Heimasíða menntamálaráðuneytis: a) „Starfsmenntun: Aðgerðaáætlun mennta- og menningarmálaráðuneytis
til fjögurra ára“ https://www.menntamalaraduneyti.is/menntamal/hvitbok/
b) „Úrvinnsla og tillögur um starfsmenntun“ https://www.menntamalaraduneyti.is/media/hvitbokargogn/s1.Urvinnsla-og-tillogur-um-starfsmenntun.pdf
4
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