24. fundur skólamálanefndar FL
Haldinn í Kennarahúsi
Þriðjudaginn 24. október 2017, kl. 15:00-17:30
Mættir: Haraldur F. Gíslason, Sigríður Jónsdóttir, og Sveinlaug Sigurðardóttir. Fjóla
Þorvaldsdóttir, Sigríður Fossdal og Kristín E. Sveinbjörnsdóttir boðuðu forföll.
DAGSKRÁ:
1.
Fundargerð síðasta fundar.
2.
Fréttir frá framkvæmdastjórn skólamálaráðs KÍ, fræðslunefnd KÍ og stjórn FL.
3.
Starfsumhverfið í leikskólanum.
4.
Skipulagsdagar.
5.
Önnur mál.

1.

FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR

Fundargerð 23. fundar skólamálanefndar var borin fram og samþykkt.

2.

FRÉTTIR FRÁ FRAMKVÆMDASTJÓRN SKÓLAMÁLARÁÐS KÍ,
FRÆÐSLUNEFND KÍ OG STJÓRN FL

Haraldur Freyr sagði fréttir af eftirfarandi málum:
Menntun án aðgreiningar. 8. fundur í stýrihópnum var haldinn fimmtudaginn 12. október. Þar
var m.a. rætt um kynningarefni, farið yfir verkefnaáætlun og ákveðið að byrja á athugun á inntaki
og umfangi menntarannsókna. Rætt var um að skipta stýrihópnum í undirhópa og vinna að
eftirfarandi málefnum:
a. Efna þarf til víðtækra umræðna meðal þeirra sem vinna að menntamálum, í öllum
sveitarfélögum, skólum og skólastigum, um hvernig best verði staðið að menntun án
aðgreiningar.
b. Ráðast þarf í athugun og endurskoðun á núverandi reglum um ráðstöfun fjármuna með
aukinn árangur og meiri hagkvæmni fyrir augum.
c. Efna þarf til umræðna með það að markmiði að ná samkomulagi um lágmarksviðmið um
veitta þjónustu sem styðja við menntun án aðgreiningar í öllum skólum.
Eftirfylgd ráðstefnunnar Skóli framtíðar - námsgögn fortíðar sem haldin var 5. september. Búið
er að dreifa ályktuninni víða og halda fund með MMS. Á þeim fundi var ákveðið að vera áfram í
samstarfi og MMS ætlar að halda málþing um námsgögn 1. desember nk.
Kennaraþing í Hörpu á Alþjóðadegi kennara 5. október 2017. Þingið tókst sérlega vel og var
Zachary Walker alveg frábær. Sveinlaug okkar fulltrúi var alveg frábær, stóð sig einstaklega vel.
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Sveinlaugu voru færðar þakkir fyrir þátttökuna. Hægt er að lesa umfjöllun Ingileifar
Ástvaldsdóttur varaformann SÍ um þingið hér: https://barabyrja.is/2017/10/10/thad-merkilegasta/.
Þing KÍ 2018, yfirskrift/þema, erindi. Hugmynd kom fram að fá formenn/fulltrúa
kennarasamtaka á Norðurlöndunum til þess að vera með stutt erindi inn á milli atriða. Þeir verða
gestir þingsins eins og undanfarin ár. Við myndum þá senda þeim tölvupóst með þeim áherslum
sem við viljum fá frá þeim. Erindin myndu öll tengjast menntapólitík í því landi og smá innsýn í
viðfangsefni kennarasamtakana.
Tillaga um yfirskrift - Menntun er mannréttindi og Farsælt skólastarf. Endanleg ákvörðun ekki
tekin og ákveðið að fá aðstoð útgáfusviðs.
Ráðstefna um starfsþróun kennara. Menntavísindasvið hefur óskað eftir samstarfi við KÍ við að
halda ráðstefnu um starfsþróun kennara 22. febrúar 2018. Framkvæmdastjórn skólamálaráðs
ákvað að vera með í undirbúningi og framkvæmd ráðstefnunnar. Þarna á aðalfyrirlesari að vera
prófessor Kari Smith frá Noregi. Sjá kynnisbréf. Ákveðið var að verða við beiðninni og taka þátt í
ráðstefnunni.
Hljóðvist í leikskólum. Verkefnið Hljóðvist í leikskólum var kynnt á fundum með
trúnaðarmönnum innan FL nýlega og voru trúnaðarmenn á því að fylgja málefninu eftir í sínum
leikskólum. Allir eru sammála um að það þarf eitthvað að gera í þessum málum og rétt að nýta
þær bjargir sem til eru.
Ráðstefna í tengslum við aðalfund í maí 2018. Stjórn FL hefur beint því til skólamálanefndar að
hafa aðalumfjöllun ráðstefnunnar starfsumhverfið í leikskólum. Ákveðið var að fá Björgu
Bjarnadóttur til þess að fara yfir sögu og ástæður fyrir breytingum á lögum og reglugerðum um
leikskóla. Við þurfum svo að finna fleiri dagskrárliði.

3.

STARFSUMHVERFIÐ Í LEIKSKÓLANUM

Það hafa verið líflegar umræður í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum um þá erfiðleika sem
leikskólarnir eiga við að etja. Formaður og varaformaður félagsins hafa tekið þátt í umræðunum
eins og þeim er unnt og skrifað greinar. Vandinn er aðallega til kominn vegna skorts á
leikskólakennurum. Stjórn FL og skólamálanefnd þarf að halda áfram að vekja athygli á brýnni
þörf á að fækka börnum í rými, auka undirbúningstímann og færa starfsumhverfið nær því sem
gerist í grunnskólanum.

4.

SKIPULAGSDAGAR

Eitt af verkefnum skólamálanefndar er að vekja athygli á framkvæmd skipulagsdaga í
leikskólum. Það er greinilega einnig þörf á að minna á orðanotkun, það heyrist æ oftar talað um
starfsdaga í stað skipulagsdaga í leikskólum. Skólamálanefnd ætlar að senda út bréf til
leikskólastjórnenda og leikskólakennara þar sem minnt er á notkun orðsins skipulagsdagur og
nauðsyn þess að kynna vel fyrir nærumhverfinu hvað er gert á þessum dögum.
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5.

ÖNNUR MÁL
a.
Næsti fundur skólamálanefndar verður sameiginlegur með öllu skólamálaráði KÍ í
safnaðarheimili Neskirkju 15. nóvember kl. 15-17. Svo verður sameiginlegur fundur
skólamálanefnd FSL og stjórnum FL og FSL mánudaginn 4. desember kl. 9:30-14:30 og í
kjölfar hans verður sameiginlegur fundur skólamálaráðs frá kl. 15:00-17:00. Á þeim fundi
verður farið yfir drög að skólamálastefnu KÍ og verða allir að vera búnir að fara yfir drögin
og gera athugasemdir fyrir 20. 11. 2017.
b.
Fjóla mun fara ásamt fjórum öðrum á vegum KÍ á kvennaráðstefnu á vegum
Education International dagana 5.-7. febrúar 2018 í Marrakech í Marokkó. Sjá dagskrá hér:
http://events.ei-ie.org/events/3rd-ei-world-women-s-conference/agendaea065372ec6642fc9ced80d5c242c560.aspx?i=05d46c33-573f-4822-a417-8036be9a647d.
c.
Haraldur Freyr kynnti kjaramál og ræddi um starfskjör leikskólakennara, sama efti og
var á fundum með trúnaðarmönnum í FL í haust.

Ekki var fleira rætt og fundi slitið kl. 17:30.
Sveinlaug Sigurðardóttir fundarritari.
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