Skólamálaráð KÍ - 2. fundur 30. ágúst 2018

Fundargerð framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ
2. fundur 31. ágúst 2018, kl. 12:30 – 16:00
Haldinn í Vestra, Kennarahúsi
Mættir: Anna María Gunnarsdóttir, Daníel Arason, Guðjón H. Hauksson, Hjördís Albertsdóttir,
Hulda Jóhannsdóttir, Magnús J. Magnússon, Sveinlaug Sigurðardóttir.
Fjarverandi: Alma Oddgeirsdóttir og Ragnar Þór Pétursson.

AMG setti fund 12:30.

1.

FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR

Anna María fór yfir fundargerð síðasta fundar.

2.

AMG FÓR YFIR NORRÆNT SAMSTARFSVERKEFNI FRÆÐIMANNA OG
KENNARASAMTAKA

Norrænt samstarfsverkefni um leiðsögn við nýliða. Nordplus verkefni. Fundirnir hafa hingað til
verið rafrænir. Fyrsti fundurinn sem allir mættu á var haldinn í Osló í síðustu viku. Á hann fóru
AMG og María Steingrímsdóttir frá Háskólanum á Akureyri sem hélt þar erindi og kynnti
samnorræna rannsókn um efnið. Helstu niðurniðurstöður eru þær að leiðsögn hefur áhrif á
starfshætti og líðan nýliða ef hún er veitt af kennara sem hefur svipaðan faglegan grunn og
nýliðinn og ef þeir funda reglulega saman á leiðsagnartíma. Um þriðjungur þátttakenda hafði
hugleitt að hætta í starfi en aðeins tíundi hluti þeirra hafði þó leitað sér að öðru starfi. Ekki voru
tengsl milli hugleiðinga þeirra um brotthvarf og þess stuðnings sem þeir fengu í starfi.
Á fundinum hélt líka erindi Hannu Heikkinen en hann er prófessor við Háskólann í Jyväskylä þar
sem Finnska menntamálarannsóknarstofnunin er staðsett. Segja má að niðurstöður hans hafi verið
svipaðar. Nauðsynlegt er að kennarar fái leiðsögn í upphafi starfs og svo eins jafningjastuðning.
Nauðsynlegar forsendur þess eru réttur til leiðsagnar fari inn í námskrár og reglugerðir, kerfin séu
skipulögð og að fyrir þau sé launað. Sömu sögu má segja frá Noregi þar sem komið er inn í
reglugerðir um kennaramenntun að nýliðar eigi að fá leiðsögn en kerfið vantar svolítið enn.
Ákveðið hefur verið að lokahnykkur þessa samstarfs verði ráðstefna og nú er verið að leita að því
hún verði stækkuð og færð á vettvang norrænu ráðherranefndarinnar. Ef að því verður yrði hún
væntanlega haldin á Íslandi haustið 2019 en annars í Noregi.




Slóð á grein um rannsókn Maríu má nálgast hér. Öll gögn má finna á netinu.
Vefsíða um verkefnið, gögn og upplýsingar um leiðsögn nýliða. Sjá hér.
Vefsíðan er hýst á vefsíðu Netsins fyrir nýliða í Noregi. Sjá hér.
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3.

MENNTUN FYRIR ALLA - FUNDARHERFERÐ, YFIRLIT OG UMRÆÐUR

Farið var yfir fundastaði og dagsetningar. Tvær tímasetningar á hverjum stað, fyrri fundur fyrir
forsvarsmönnum sveitarfélaga og ábyrgðaraðilum málaflokka mennta-, félags- og heilbrigðismála
ásamt fulltrúum frá Kennarasambandi Íslands, Skólameistarafélagi Íslands, Heimili og skóla,
kennaramenntunarstofnunum og aðilum úr stýrihópi um eftirfylgni úttektar um menntun fyrir
alla. Seinni fundurinn fyrir skólastjóra, kennara, fulltrúum foreldra og nemenda (á öllum
skólastigum). Sérstakir fundir verða svo fyrir tónlistarskóla þegar þessi fundaröð er búin.
Verkefni KÍ er að manna 23 erindi, rödd kennara, á þessum fundum. Búið er að manna nokkra
fundi. Allir leggjast á eitt við að finna fulltrúa til að vera rödd kennara og halda stutt erindi um
menntun fyrir alla á seinni fundunum.

4.

ALÞJÓÐADAGUR KENNARA 5. OKTÓBER

Arndís og Dagný, huga að ræðumönnum og yfirskrift.
Arndís og Dagný komu inn á fund og sögðu frá skipulagi á alþjóðadegi kennara. Markmiðið er
að vekja jákvæða athygli á íslenskum kennurum, skólastarfi og íslensku.
a.

Skólamálanefndir mega láta út berast að KÍ stendur fyrir smásagnakeppni, skilafrestur
er til 20. sept. Verðlaunin verða afhent á alþjóðadegi kennara.

b.

Skólamálaþingið er aðalatriði alþjóðadagsins. Ákveðið var í vor að halda það að
þessu sinni þann 4. október vegna þess að alþjóðadagurinn er á föstudegi og líklegra
að mæting verði dræm seinnipartinn á föstudegi. Þemað í ár verður íslenska/móðurmálið í samræmi við samþykkt frá þingi KÍ um stöðu íslenskrar tungu í skólakerfi og
samfélagi. Ákveðið var að fá kennara frá hverju skólastigi, leik-, grunn- og framhalds-, til að halda stutt erindi. Skólamálaráðsfulltrúar finna kennara til að vera með
erindi frá sínu skólastigi.

c.

Auk þess munu Eiríkur Rögnvaldsson, prófessor emeritus, og Sigríður
Sigurjónsdóttir, prófessor við Íslensku- og menningardeild, sem kynna fyrstu
niðurstöður um yngsta hópinn, börn á aldrinum þriggja til fimm ára, í rannsókninni
Íslenskan í stafrænum heimi.

d.

Í upphafi skólamálaþingsins mun forseti Íslands ávarpa ráðstefnuna, einnig munu
verða þar forsætisráðherra, menntamálaráðherra, fulltrúar frá KÍ og háskólanum.

e.

Skólamálanefndin er sammála um að á málþinginu verði að tala jákvætt um íslenska
tungu og hvað sé hægt að gera til að byggja hana upp. Forðast neikvæða sleggjudóma
um að tungumálið sé á hraðri leið til glötunar.

f.

Þá hefur komið fram sú hugmynd um að hafa póstkort á þinginu og allir skrifi
póstkort og gefi jákvæð ráð um eflingu tungunnar til einhvers (getur verið hver sem
er), setja í póstkassa sem verður á staðnum og svo sett í póst að loknu þingi.
Hugmynd að í framhaldinu séu tekin nokkur stutt myndbönd þar sem góð ráð eru

2

Skólamálaráð KÍ - 2. fundur 30. ágúst 2018

gefin. Einnig væri sniðug að yfirfæra þessa hugmynd yfir á haustþing
svæðafélaganna.

5.

g.

Arndís og Dagný óskuðu eftir hugmyndum að yfirskrift námskeiðsins og komu
hugmyndirnar „þinn dýrasti arfur“, „íslensk er tunga þín skír eins og gull“, „gott
mál“, „stórmál“.

h.

Takmarkaður fjöldi sæta (150) eru í Veröld- húsi Vigdísar og eru skólamálnefndir
félaganna boðaðar á þingið og viðbúið að einhverjir vilji koma úr stjórnum félaganna.
Venjan er einnig að bjóða nokkrum gestum og er Önnu Maríu falið að gera það.

SAMSTARFSRÁÐ UM STARFSÞRÓUN

Aðeins einn fundur hefur verið haldinn. Tekist hefur að fjármagna þróunarverkefni um stoðkerfi
við starfsþróun. Fjórir skólar taka þátt í verkefninu tveir af Suðurnesjum og tveir frá Akureyri,
allir af mismunandi skólagerðum (leik-, grunn-, framhalds-, tónlistar-).
Markmið þróunarverkefnis er að:

Styrkja samfellu milli grunnmenntunar kennara og starfsþróunar á vettvangi til að ná
markmiðum um menntun og starfsþróun alla starfsævina.


Móta skipulag sem geti verið fyrirmynd að stuðningi við starfsþróun kennara.



Móta skipulag sem geti verið fyrirmynd fyrir innleiðingu á lærdómssamfélagi og
menntun fyrir alla nemendur.



Styrkja fagleg tengsl skóla og skólastiga og auka samfellu í skólakerfinu.



Móta skipulag sem geti verið fyrirmynd að auknum tengslum háskóla og vettvangs og
samstarfi um starfsþróun og lærdómssamfélag.



Þróa sérstakt matskerfi fyrir mat á þróunarverkefnum sem nýta má áfram í
þróunarverkefnum skóla.

Starfshópur um (bráða)aðgerðir í menntamálum. Verið að kostnaðarmeta aðgerðir.

6.

DRÖG AÐ STARFSÁÆTLUN OG MEGINVERKEFNI FARA YFIR, BREYTA OG BÆTA

Skólamálasamþykktir aðildarfélaga tekið upp frá síðasta fundi - Fara hringinn.
AMG lagði fram drög að starfsáætlun skólamálaráðs KÍ 2018-2022 þar sem farið var yfir helstu
verkefni sem þing KÍ fól skólamálaráði og forgangsverkefni 2018-2019. Umræður um hvað beri
að leggja mesta áherslu á og Önnu Maríu falið að vinna fram að næsta fundi.


Eitt af meginverkefnum nú á haustmisseri er að fylgja eftir samþykkt um rannsóknir í
skólastarfi og sjóð til rannsókna á skólastarfi sem eru því og störfum félagsmanna KÍ
í skólum til framþróunar.



Rætt var um menntastefnu til 2030, sem menntamálaráðherra hefur boðað að verði
skrifuð undir slagorðinu Menntun er mannréttindi og vinnu við hana í tengingu við
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fundarröð ráðherra, Menntun fyrir alla, með beintengingu við heimsmarkmiðin, sjá
hér.
Farið var yfir samþykktir frá aðalfundum aðildarfélaganna.

7.



Hjá leikskólakennurum var efling frjálsa leiksins efst á baugi, starfsaðstæður og
umhverfi. Allt sem snýr að líðan og heilsu.



Stjórnendur leikskóla tóku í sama streng með starfsaðstæður og umhverfi, einnig álag
í starfi og virðingu fyrri starfinu.



Stærsta mál grunnskólakennara er yfirvofandi kennaraskortur en að öðru leyti voru
viðfangsefnin mikið til þau sömu og hjá leikskólakennurum og -stjórum auk
möguleika til starfsþróunar.



Skólastjórar ályktuðu um mat á skólastarfi og yfirskrift námstefnu SÍ á
haustmánuðum er „Forysta, leiðsögn og farsælt skólastarf“.



Hjá framhaldsskólakennurum var starfsþróun eitt stærsta málið og efling
faggreinafélaga.



Aðalfundur tónlistarkarkennara verður í október.

ÖNNUR MÁL

Fundir á önninni eru ákveðnir:

3. fundur er föstudaginn 21. sept. kl 13:30.

4. fundur er mánudaginn 15. okt. kl. 12:30.

5. fundur er þriðjudaginn 13. nóv. kl. 12:30.

6. fundur er miðvikudaginn 12. des. kl. 12:30.
Formenn skólamálanefnda félaganna leggja fyrir nefndirnar hver verður varamaður fyrir hvern
fulltrúa.
Efnt hefur verið í þriðja skipti til samstarfs meðal nokkurra þjóða sem heitir Atlantic Rim.
Atlantic Rim samstarfsverkefnið er nýr fjölþjóðlegur samstarfsvettvangur í menntamálum.
Stofnfundurinn var haldinn í Reykjavík 13.-15. september 2016. Hvatamaður að stofnun þessa
samstarfsvettvangs er Andy Hargreaves prófessor við Boston háskólann í Bandaríkjunum.
Ráðherrar menntamála, fulltrúar kennarasamtaka, menntamálastofnana, sveitarfélaga, embættismenn og sérfræðingar frá Finnlandi, Skotlandi, Írlandi, Kanada, Bandaríkjunum, Aruba og Íslandi
taka þátt í verkefninu.
Markmið samstarfsverkefnisins er m.a. að bera saman þróun menntamála landanna, skilgreina
sameiginleg gildi í menntun, miðla reynslu, stuðla að fagmennsku í skólastarfi og mynda
samtarfsvettvang landanna. Samstarfið snýr m.a. að því að þróa raunhæfar aðferðir til að koma á
kerfisbreytingum í menntamálum, einkum til að efla velferð og andlegt heilbrigði, auka jafnrétti í
menntun og styrkja skóla margbreytileikans.
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Sveinlaug segir frá ráðstefnu sem fyrirhuguð er í Osló í mars n.k. um norræna leikskólamódelið
til að kynna fyrir heiminum hvernig norrænir leikskólar virka og af hverju þeir virka. Hún fer á
skypefund í næstu viku við hina norrænu leikskólana um hvernig þeir vilja haga þessari
ráðstefnu. Þar sem fókusað er á sérstöðu norrænu leikskólanna, frjálsa leikinn, þátttöku í
skólakerfinu, learning by doing.

AMG sleit fundi 15:30.
Hjördís Albertsdóttir skrifaði fundargerði í fjarveru Ölmu.
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