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15. desember 2009
Dagskrá
1. Mál frá síðasta fundi (dagskrárliðir 5, 7, 8 og 10).
2. Undirbúningur fundar Skólamálaráðs 27. janúar næstkomandi. Efni og tilhögun fundarins
ákveðin.
3. Önnur mál.
Mætt: Alda Agnes, Anna María, Elna, Guðlaug og Þórður Hjaltested. Forföll: Steinunn Inga Óttarsdóttir.
Fundargerð 13. fundar var borin upp til samþykktar. Fært til bókar að Þórður Hjaltested hefur tekið við
formennsku í skólamálanefnd FG af Ingu Maríu Friðriksdóttur og samfara því við sæti hennar í
framkvæmdastjórn. Þórður var boðinn velkominn til starfa.
1. Mál frá síðasta fundi: Fyrsti fundur samstarfsnefndar KÍ og HÍ, Menntavísindasviðs hefur verið
haldinn sbr. nánar fundargerð þess fundar sem fylgir með fg. 14. fundar. Þórður gerði grein fyrir
stöðunni í starfi endurmenntunarnefndar sem mmrn. setti á laggirnar og er nú á lokaspretti í vinnu
sinni. Væntanlega kemur lokaskýrsla til umræðu á næsta fundi framkvæmdastjórnar.Minnt var á
kynningarfundi um TALIS rannsóknina og framkvæmdastjórnarmenn beðnir um að auglýsa þá vel
og að tryggð verði þátttaka a.m.k. frá FG og SÍ. Formaður Skólamálaráðs sækir fundina eftir
föngum. Loks hvat t til þess að vekja athygli skólamálanefnda á heimasíðu KÍ um skólamál, bæði
fundargerðum framvkæmdastjórnar, ýmsu efni og efnisflokkum og fréttasíðu um skólamál.
2. Fundur Skólamálaráðs 27. janúar n.k. efni og tilhögun rædd áfram. Mikilvægt að efnið hafi í heild
sinni breiða skírskotun til skólastiga og starfa félagsmanna KÍ – og auðvitað til starfa allra
skólamálanefndanna. Ákveðið að halda sig við áform um að óska eftir erindi Gerðar G.
Óskarsdóttur um tengsl milli skólastiganna þriggja. Elna lagði til að vera með kynningu á þremur
rannsóknum, þ.e. rannsókn Gerðar og tveimur öðrum. Ýmsar rannsóknir bar á góma bæði sem
komnar eru út og doktorsverkefni sem eru langt komin og var rætt um ýmis efnissvið s.s.
kennarann í starfi – einkum nýliða og um brottfall. Hugmynd kom fram um að fá Ingvar
Sigurgeirsson til þess að veita andmæli eða reifa efni úr erindi Gerðar og innleiða um leið umræðu
á eftir erindi hennar. Áhugi á efni um listir og skapandi starf og því ákveðið að kanna möguleika á
að fá aðila úr mmrn. til þess að ræða rannsókn Anne Bamford fyrir menntamálaráðuneytið en
skýrsla um hana kom út fyrir skömmu. Elnu falið að undirbúa fundinn 27.1. í samræmi við
umræðu á fundinum og kynna framvkædmastjórn jafnóðum í tölvupósti.
Engin önnur mál og fundi slitið um kl. 17.
Fundargerð ritaði Guðlaug Erla Gunnarsdóttir/ekj
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