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KYNNING

Launað starfsnám kennaranema
Í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar er boðuð stórsókn í menntamálum þar sem lögð er rík
áhersla á að efla menntun í landinu með hagsmuni nemenda og þjóðarinnar allrar að leiðarljósi.
Fram kemur að mikilvægt er að stuðla að viðurkenningu á störfum kennara, efla faglegt sjálfstæði
þeirra og leggja áherslu á skólaþróun á öllum skólastigum. Einnig er dregið fram að bregðast
þurfi við kennaraskorti í samstarfi ríkis, sveitarfélaga og stéttarfélaga.
Í núgildandi fjármálaáætlun (2018-2022) eru dregnar fram eftirfarandi áskoranir:
•

Aðsókn í kennaranám hefur minnkað á síðustu árum.

•

Endurkomu- og brautskráningarhlutfall kennaranema við Háskóla Íslands og
Háskólann á Akureyri er almennt fremur lágt og mikil tækifæri þar til að efla
námsframvindu.

•

Meðalaldur starfandi kennara er hár og ljóst að margir reynslumiklir kennarar munu
brátt hverfa úr starfi vegna aldurs.

•

Nú er svo komið að háskólarnir ná ekki að brautskrá nægilega marga kennara til að
mæta þörfum fyrir nýliðun á þessum skólastigum.

Tillögurnar að aðgerðunum eru unnar í samráði við Kennarasamband Íslands, Samband íslenskra
sveitarfélaga, Háskólann á Akureyri, Menntavísindasvið Háskóla Íslands, Listaháskóla Íslands,
Heimili og skóla og Samtök iðnaðarins. Að auki komu að vinnunni fulltrúar fjármála- og
efnahagsráðuneytis og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis.
Til að auka líkur á að nemar sem komnir eru af stað í M.Ed. nám til kennsluréttinda klári námið á
tilsettum tíma og að þeir skili sér til kennslu að námi loknu verður farið í átaksverkefni til 10 ára.
Það sem snýr að starfsnámi á lokaári M.Ed. náms til kennsluréttinda á leik- og grunnskólastigi
við HA og HÍ. Reynsla verði nýtt til frekari þróunar annars kennsluréttindanáms, s.s. náms til
kennsluréttinda á framhaldsskólastigi. Fyrirkomulagið verði endurmetið árlega á tímabilinu með
það að leiðarljósi að efla kennaranám enn frekar.
Verkefnið felur í sér að kennaranemar í leik- og grunnskólakennaranámi við HA og HÍ verði í
launuðu starfsnámi eigi minna en 50% við leik- eða grunnskóla í eitt skólaár. Lagt er upp með að
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innan starfsnámsins verði gætt að því að nemar hafi svigrúm til að vinna að lokaverkefni sínu.
Með þessari aðgerð er einnig stefnt að auknu flæði þekkingar milli háskóla annars vegar og leikog grunnskóla hins vegar.
Lagt er upp með að 50% starf kennaranema við leik- eða grunnskóla í eitt skólaár teljist starfsnám
á lokaári í M.Ed. námi. Launað starfsnám í leik- og grunnskóla er unnið samkvæmt kjarasamningi. Auk þess er nema ætlað að njóta leiðsagnar reynds kennara á vettvangi sem nemur
minnst sex klst. á mánuði og fellur sá tími innan starfshlutfalls nemans. Í leiðsögninni felst m.a.
stuðningur við undirbúning, kennsluáætlanagerð, framkvæmd kennslu, ásamt reglulegri ígrundun
og endurgjöf. Háskólar greiða skólum fyrir leiðsögn með starfsnámsnema skv. samningi þar um.
Háskólar bera ábyrgð á leiðsögn vegna lokaverkefnis og eftirfylgni með starfsnámi. Einnig er
gengið út frá því að kennaranemi í launuðu starfsnámi sinni lokaverkefni sínu jafnhliða starfsnáminu og samskiptum við leiðbeinanda í háskólanum o.fl. sem að námi hans snýr. Nemar í
launuðu starfsnámi ávinna sér launatengd réttindi samkvæmt kjarasamningi. Drög að samningi
kennaranema, háskóla og vettvangsskóla um launað starfsnám verða unnin í samvinnu Sambands
íslenskra sveitarfélaga og háskólanna.
Málið rætt.
Bókun
Félag grunnskólakennara á enga aðkomu að samningum um greiðslur til starfandi kennara
sem taka að sér nema. Kennaramenntunardeildir háskólann hafa gert samning við skóla
eða viðtökukennara þar sem að ákveðin upphæð er greidd vegna nemans. Mikil óánægja
hefur verið með þetta einhliða samkomulag, sem dæmi þá hefur upphæð sem
Menntavísindasvið Háskóla Íslands greiðir vegna móttöku kennaranema ekki verið uppfærð
frá árinu 2006 þegar þessi samningur var gerður án aðkomu stéttarfélagsins.
Stjórn Félags grunnskólakennara telur það vera undirstaða þess að vel takist til með
launað starfsnám að samið verði um laun til handa nemum og þeim kennurum sem taka að
sér nema, hvort sem það er heill skóli, kennari eða kennarahópar innan skólans.

2.

LEYFISBRÉF ÞVERT Á SKÓLASTIG

Fulltrúar Kennarasambands Íslands, Sambands íslenskra sveitarfélaga, Háskólans á Akureyri,
Menntavísindasviðs Háskóla Íslands og Listaháskóla Íslands hafa setið fundi síðan í nóvember
þar sem rætt hefur verið um útfærslu á breytingu á lögum um menntun og ráðningu kennara og
skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 87/2008.
Með setningu laga um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla,
grunnskóla og framhaldsskóla nr. 87/2008 voru ríkari kröfur gerðar til menntunar kennara með
það að leiðarljósi að skapa nemendum sem bestu mögulegu skilyrði til uppeldis og náms.
Markmiðið var einnig að auka samfellu milli skólastiga, færa þau nær hvert öðru og stuðla að því
að strax í leikskóla hæfist undirbúningur að samfellu í skólastarfi þar sem eitt skólastig tæki við
af öðru. Í greinargerð með frumvarpi laganna frá árinu 2008 kemur fram sú fyrirætlan að
gildissvið leyfisbréfa leik-, grunn- og framhaldsskólakennara verði útvíkkuð til aðliggjandi
2

8. fundur (229. fundur) stjórnar Félags grunnskólakennara 12. febrúar 2019

skólastiga þannig að viðkomandi kennari hafi einnig heimild til að kenna ákveðnum
aldursflokkum eða á sérsviði sínu. Tilgangurinn var að þannig yrði stuðlað að ákveðnum
sveigjanleika milli skólastiga. Markmiðum um sveigjanleika og samfellu milli skólastiga hefur
ekki verið náð. Kennarar sem valið hafa að starfa á aðliggjandi skólastigi á grundvelli sérstakrar
heimildar annað en leyfisbréf þeirra tilgreinir, hafa verið ráðnir til kennslu sem leiðbeinendur og
starf þeirra auglýst árlega. Hefur þetta m.a. haft í för með sér að heimild þeirra til að kenna á
aðliggjandi skólastigum hefur ekki verið viðurkennd við ráðningar sem leitt hefur til þess að þeir
búa við ófullnægjandi starfsöryggi. Hæfir og reynslumiklir kennarar hafa kosið að láta af störfum
sem leiðbeinendur því ekki er unnt að greiða þeim laun í samræmi við stöðu þeirra, auk þess sem
starfsöryggi þeirra er óviðunandi. Brýnt er að bregðast við ofangreindum vanda og ágalla á
lögunum, standa vörð um réttindi og starfsöryggi kennara, auka flæði milli skólastiga, fjölga
tækifærum til starfsþróunar kennara og auka fjölbreytileika í menntakerfinu.
Með frumvarpi þessu er ætlunin að gefið verði út eitt leyfisbréf til kennslu sem staðfesting á
hæfni sem leik-, grunn- og framhaldsskólakennarar þurfa að búa yfir. Gert er ráð fyrir að
breytingarnar leiði til aukins sveigjanleika og flæðis kennara milli skólastiga, hvatningar til
starfsþróunar og að gæði menntunar og fjölbreytileiki verði meiri. auk þess verði stuðlað að bættu
starfsöryggi kennara. Í breytingunum felst einnig viðurkenning á hæfni og störfum kennara og
faglegu sjálfstæði þeirra. Enn fremur eru taldar líkur á að þær leiði til skólaþróunar á öllum
skólastigum og aukinnar nýliðunar kennara.
Með þessu frumvarpi er enn fremur mælt fyrir um heimild til að fela þar til bæru stjórnvaldi
afgreiðslu og útgáfu leyfisbréfa samkvæmt lögum þessum.
Ástæða þess að farið var í þessa vinnu er sú að frumvarpinu er ætlað að bæta úr framangreindum
ágalla sem er á gildandi lögum, gæta að réttindum og starfsöryggi kennara, auka flæði milli
skólastiga, fjölga tækifærum til starfsþróunar og auka fjölbreytileika og gæði í menntakerfinu.
Samkeppnishæfni þjóða má að hluta rekja til menntunarstigs hennar. Kennarar eru lykilstarfsmenn menntakerfisins, það eru þeir sem leiða breytingar til umbóta og auka gæði í skólastarfi.
Fjölgun á hæfum kennurum styrkir þannig samkeppnishæfni landsins. Brýnt er að hér á landi
verði stór hópur kennara sem búi yfir hæfni til að takast á við framtíðaráskoranir sem blasa við
næstu árin og áratugi. Íslenskt menntakerfi þarf að búa nemendur þessa lands undir líf og störf í
síbreytilegu samfélagi og skapa þeim jöfn tækifæri til menntunar. Hæfir kennarar á öllum
skólastigum eru forsenda þess að sú framtíðarsýn verði að veruleika. Einnig er lagt til í
frumvarpinu að heimilt verði að fela þar til bæru stjórnvaldi afgreiðslu og útgáfu leyfisbréfa
samkvæmt lögunum.
Gildandi lög hafa ekki stuðlað að æskilegu flæði kennara á milli skólastiga, sem áform voru þó
um með gildandi lögum. Jafnframt er mikilvægt að lögin hvetji til þróunar menntakerfisins
þannig að það geti tekist á við framtíðaráskoranir og búið nemendur undir líf og störf í
síbreytilegu samfélagi. Þá er ekki kveðið á um það í gildandi lögum að þar til bæru stjórnvaldi
verði heimilt að annast útgáfu leyfisbréfa.
Málið rætt.
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Bókun
Mikilvægt er að hvetja kennara til að senda inn athugasemdir á frumvarpsdrögin þegar þau
verða birt í Samráðsgátt, en áætlaður dagur birtingar er 15. febrúar 2019. Markmið
Samráðsgáttarinnar er að auka gagnsæi og möguleika almennings og hagsmunaaðila á
þátttöku í stefnumótun, reglusetningu og ákvarðanatöku opinberra aðila. Hér er á einum
stað hægt að finna öll mál ráðuneyta sem birt hafa verið til samráðs við almenning. Öllum
er frjálst að senda inn umsögn eða ábendingu. Tekið skal fram að til viðbótar við opið
samráð á netinu geta verið annars konar samráðsferlar, svo sem þátttaka helstu
hagsmunaaðila í nefndarstarfi eða sérstakt boð til þeirra um umsögn.
Í Samráðsgáttinni er að finna áform um lagasetningu, drög að lagafrumvörpum og
reglugerðum, skjöl um stefnumótun (t.d. drög að stefnum) og fleira. Hægt er að senda inn
umsögn eða ábendingu og jafnframt er mögulegt að gerast áskrifandi að sjálfvirkri vöktun
upplýsinga, hvort heldur er eftir málefnasviði, stofnun eða tilteknu máli. Málefnasvið
miðast við skiptingu viðfangsefna og málaflokka ríkisins samkvæmt lögum um opinber
fjármál. Að samráðstímabili loknu er gerð grein fyrir úrvinnslu athugasemda og niðurstöðu
máls.

3.

KJARAMÁL
a.

Oddur S. Jakobsson, hagfræðingur KÍ, kom inn á fund með umræðu um kjaramál
Samningur undirritaður milli Reykjavíkurborgar og KÍ um að KÍ fengi aðgang að
launaupplýsingum borgarinnar. Oddur, í samráði við lögfræðing KÍ, hefur gert gögnin
aðgengileg fyrir formenn aðildarfélaganna. Gögnin ná frá maí 2016 til september 2018.
Síðasti ársfjórðungur 2018 verður aðgengilegur í mars 2019.
Tímamótagögn í öllu samningaferli sem framundan er.
Oddi þakkað fyrir hans innlegg og mikilvægu vinnu inn í kjarasamningsgerð.

b.

Framkvæmd kjarasamningsins
Þó nokkur mál eru óleyst í samstarfsnefnd og bíða úrlausnar. Má þar nefna endurnýjaðan
veikindarétt eftir 360 daga veikindi. Orlofsmál þar sem einstaklingur getur ekki tekið orlof
á sumarorlofstíma, að sama skapi hvort hægt sé að skylda starfsmenn til að taka orlof strax
að loknum veikindum. Jafnfram hefur gr. 1.3.4 ekki komist til framkvæmda í tengslum við
gr. 1.3.2.1.
Formaður mun óska eftir fundi í samstarfsnefnd um þessi mál sem og önnur sem koma inn
á borð félagsins. ÞLD upplýsti stjórn um stöðu kjarasamnings og fyrirhugaðar viðræður í
samstarfsnefnd hvað varðar 1.3.4. gr. og 1.3.2.1. gr. samningsins.
Rætt um kjaramálin og þá annmarka sem þarf að fá leiðréttingu á í næstu samningum. Eftir
að hafa greint kjarasamninginn niður í öreindir hefur ýmislegt komið í ljós sem ekki gengur
eða illa gengur upp.
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4.

ÁRSFUNDIR
a.

Ársfundur KÍ 2019
Þau ár sem ekki er haldið þing KÍ, skal stjórn boða til ársfundar Kennarasambands Íslands.
Á ársfundi eiga seturétt stjórn KÍ, stjórnir, skólamála- og samninganefndir aðildarfélaga KÍ,
ásamt formönnum nefnda sem starfa samkvæmt lögum KÍ og nefnda sem starfa samkvæmt
ákvörðun þings. Þá eiga jafnframt seturétt skoðunarmenn reikninga KÍ og aðrir sem stjórn
KÍ ákveður hverju sinni.
Á ársfundi skal stjórn leggja fram endurskoðaða reikninga KÍ fyrir næstliðið ár til
kynningar, skýrslu yfir starfsemi sambandsins og nefnda þess. Á ársfundi skal taka fyrir
málefni sem varða innra starf, skólamál, kjaramál og önnur þau mál sem efst eru á baugi að
mati stjórnar hverju sinni.
Kostnaður vegna ársfunda KÍ greiðist af Kennarasambandi Íslands.
Áætlað er að ársfundur KÍ 2019 verði haldinn í byrjun apríl, staðsetning enn óákveðin.

b.

Ársfundur FG 2019
Þau ár sem ekki er haldinn aðalfundur skal stjórn félagsins boða til ársfundar þar sem m.a.
er fjallað um starfsemi félagsins og starfsáætlun auk þess sem reikningar þess eru lagðir
fram. Rétt til setu á ársfundi hafa stjórn og varastjórn, skólamála- og samninganefnd,
formenn svæðafélaga og annarra fastanefnda. Stjórn félagsins hefur umboð til að kalla til
fleiri fulltrúa ef þurfa þykir.
Málið rætt.
Samþykkt að ársfundur FG 2019 verðir haldinn miðvikudaginn 9. apríl 2019, staðsetning
enn óákveðin.

5.

SAMNINGANEFND FG

Ákveðið að boða stjórn og samninganefnd á fund 28. febrúar.

Fundi slitið kl. 15:30.
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