171. stjórnarfundur FL 10. apríl 2018

171. fundur stjórnar Félags leikskólakennara
Haldinn í Kennarahúsinu
10. apríl 2018 kl. 9:30-12:30
Mættir: Haraldur Freyr Gíslason formaður, Fjóla Þorvaldsdóttir varaformaður, Laufey
Heimisdóttir ritari, Dýrleif Skjóldal meðstjórnandi og Hanna Berglind Jónsdóttir, meðstjórnandi.
DAGSKRÁ
1.
Fundur settur.
2.
Dagskrá fundar lögð fram.
3.
Fundargerð 170. fundar lögð fram til samþykkis.
4.
Þing KÍ.
5.
Aðalfundur FL.
6.
Rýnihópur menntamálaráðherra um aðgerðir í menntamálum.
7.
Stýrihópur vegna 60 ECTS eininga leikskólafræðináms.
8.
Endurskoðun á reglum Vísindasjóðs FL og FSL.
9.
Fréttir af skólamálnefnd og framkvæmdastjórn.
10. Önnur mál.

1.

FUNDUR SETTUR

Fundur settur.

2.

DAGSKRÁ FUNDAR LÖGÐ FRAM

Dagskrá fundar lögð fram.

3.

FUNDARGERÐ 170. FUNDAR LÖGÐ FRAM TIL SAMÞYKKIS

Fundargerð samþykkt.

4.

ÞING KÍ

Farið yfir fundargögn fyrir þing KÍ.

5.

AÐALFUNDUR FL

Undirbúningur aðalfundar er á áætlun og dagskráin liggur fyrir.

6.

RÝNIHÓPUR MENNTAMÁLARÁÐHERRA UM AÐGERÐIR Í
MENNTAMÁLUM

HFG situr í hópnum fyrir FL. Aðrir fulltrúar KÍ í rýnihópnum eru Þorsteinn Sæberg, Guðríður
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Arnardóttir, Ólafur Loftsson og Sigrún Grendal. Auk þeirra eru þar fulltrúar frá menntamálaráðuneyti, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Reykjavíkurborg, HA, MVS/HÍ og LHÍ. Hópurinn
hefur fundað nokkrum sinnum og á hann að skila af sér tillögum í byrjun maí sem fara þá til
kostnaðarmatshópsins. Þau atriði sem rætt er í hópnum að leggja áherslu á eru;

7.

-

Samkeppnishæf laun.

-

Launað starfsnám kennaranema þar sem gert er ráð fyrir að lokaárið verði 70%
vettvangsnám og 30% lokaverkefni. Ríki og sveitarfélög greiði laun kennaranema
(leiðbeinendalaun). Lokaverkefnið verði tengt LÍN með hvötum í þá veru að lán
breytist í styrk ef kennaranemi ræður sig til kennslu að loknu námi.

-

Leiðsögn við nema og nýliða. Nemar og nýliðar njóti starfstengdar leiðsagnar hjá
leiðsagnarkennara og gert sé ráð fyrir tíma og fjármunum til að sinna þessum þætti.

-

Útfærsla á heimild til kennslu á mörkum skólastiga.

-

Stoðkerfi við starfsþróun.

-

Kynning á kennarastarfinu.

STÝRIHÓPUR VEGNA 60 ECTS EININGA LEIKSKÓLAFRÆÐINÁMS

HFG kynnti vinnuna í stýrihópnum en hann situr í honum fyrir hönd FL. Greiningarfundir verða á
næstunni og var HFG falið að finna þátttakendur úr röðum leikskólakennara.

8.

ENDURSKOÐUN Á REGLUM VÍSINDASJÓÐS FL OG FSL

Vegna bókunar í kjarasamningi stendur endurskoðun á reglum Vísindasjóðs FL og FSL. Haraldur
F. Gíslason og Hulda Þorbjörg Stefánsdóttir sitja í starfshópnum fyrir FL. Vinnunni miðar
ágætlega og lokadrög liggja fyrir. Ekki er búið að ákveða hvenær nýjar reglur taka gildi.

9.

FRÉTTIR FRÁ SKÓLAMÁLANEFND FL OG FRAMKVÆMDASTJÓRN
SKÓLAMÁLARÁÐS KÍ

Vinna við árskýrslu skólamálaráðs og skólamálanefnd FL gengur vel. Verkefni þessara nefnda
hafa verið ærin síðasta ár.
Samstarfsráð um starfsþróun kennara og stjórnenda.
Nú er lokið skýrslugerð fyrir samstarfsráð um starfsþróun kennara og skólastjórnenda. Skýrslan
ber heitið Breytingar á faglegu starfsumhverfi leikskóla og leikskólakennara - 2008-2018.
Skýrslan verður kynnt 15. maí fyrir stoðkerfishópnum innan samstarfsráðsins sem kemur síðan
með tillögur hvað verður gert í framhaldinu. Sigðurður Sigurjónsson formaður FSL verður okkar
fulltrúi þar vegna þess að Fjóla verður á aðalfundi FL í Hveragerði.
Í samstarfsráðið eiga hvert aðildarfélag KÍ sinn fulltrúa og síðustu fjögur ár hefur Aðalheiður
varaformaður KÍ verið fulltrúi FL. Nú er hún að hætta og Anna María Gunnarsdóttir verðandi
varaformaður KÍ er fulltrúi FF í ráðinu. Stjórn FL hefur því ákveðið að skipa Fjólu Þorvaldsdóttur
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fráfarandi varaformann FL sem sinn fulltrúa í samstarfsráð um starfsþróun kennara og
skólastjórnenda. Hún vinni þar í nánu samstarfi við formann skólamálanefndar FL. HFG var falið
að tilkynna það til MMR.
Málþing um list- og verkgreinar
Rætt var um hvernig til tókst með málþing KÍ um list- og verknám sem haldið var 22. mars 2018.
Málþingsgestir höfðu mikið að segja og margir góðir punktar komu fram í umræðum um aðgerðir
til að efla list- og verknám.
Taka þarf saman niðurstöður málþingsins úr gögnum þess en ráðherra bað um að fá niðurstöðurnar sendar og einnig er almenn eftirspurn eftir þeim. Aðalheiður hefur flokkað punktana
sem voru á miðunum á borðunum á málþinginu út frá kerfi sem Svanborg R. Jónsdóttir notaði á
þinginu. Flokkunin er þessi:
1.

Persónulegi og faglegi þátturinn. Kennarinn - lykilaðili í kennslu.

2.

Nærkerfi. Viðhorf innan skóla og hegðunarmynstur, skólastjórnendur og
samstarfsfólk.

3.

Grenndarkerfi. Skipulag skóla. List- og verkgreinar sem viðfangsefni í námskrá,
skólamenning.

4.

Ytra kerfi. Viðhorf og væntingar foreldra, atvinnulífs og samfélagsins til list- og
verkgreina.

5.

Lýðkerfi. Ákvarðanir stjórnvalda í námskrármálum og löggjöf, opinberar áherslur í
þróun menntamála, stefna í menntun kennara, samningar og launakjör.

Könnun á náms- og kennsluefni
Nýlega sendi framkvæmdastjórn KÍ og Menntamálastofnun bréf til fagfélaga innan KÍ, þar sem
farið er fram á að stjórnir félaganna svari könnun á námsefni í skólum. Framkvæmdastjórn vonast
eftir góðri svörun við könnuninni.
Í tengslum við þennan lið greindi Anna María frá fundi sem stjórn Þróunarsjóðs námsgagna mun
halda á næstunni með fulltrúum útgáfusviðs Menntamálastofnunar um að koma rafrænu námsefni
sem sjóðurinn styrkir fyrir á vef MMS.

10. ÖNNUR MÁL
Tekið fyrir erindi frá lögfræðingi. Lögfræðingi KÍ falið að skoða málið.

Fundi var slitið kl. 12:30.
Laufey Heimisdóttir fundarritari.
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