SKÓLAMÁLANEFND FÉLAGS FRAMHALDSSKÓLAKENNARA

Fundur formanns Skólamálanefndar með formönnum fagfélaga
Haldinn 11. júní 2018, kl. 11:00 í Vestra
MÆTTIR:


Arnar Óskarsson, formaður Félags
kennara í byggingagreinum,
Tækniskólanum.



Auður Lorenzo, formaður Félags
spænskukennara, FB.



Brynja Stefánsdóttir, formaður Félags
dönskukennara, FB.



Ellert Danelíusson, varaformaður
kennara í málmiðn, rennismíði og
tölvustýrðri rennismíði,
Borgarholtsskóla.



Ellert Smári Kristbergsson,
varaformaður Félags kerfis- og
tölvunarfræðikennara, Vefskólanum
undir Tækniskólanum.
Guðjón H. Hauksson, formaður
Skólamálanefndar og varaformaður FF,
kennari við Menntaskólann á Akureyri.



Gunnar Már Antonsson frá Félagi
kennara í rafiðnum, kennir í
Tækniskólanum og fyrrverandi fulltrúi
í Skólamálanefnd FF.



Rúna Björk Smáradóttir
líffræðikennari í FÁ, gjaldkeri Samlífs,
FÁ.



Símon Cramer fyrir hönd STÍL, hefur
kennt dönsku og einnig á starfsbraut.



Soffía Margrét Magnúsdóttir, FB, frá
FaTex.



Svanhildur Svavarsdóttir, ritari í félagi
náms- og starfsráðgjafa, FMos.



Veska Jónsdóttir hefur kennt mörg
tungumál og íslensku fyrir erlenda
stúdenta, formaður Félags
þýskukennara, FSS.

1.

LÉTT SPJALL Í UPPHAFI FUNDAR, FULLTRÚAR FAGFÉLAGANNA
KYNNA SIG
Sjá lista yfir fundargesti hér fyrir ofan.
2.

AÐALHEIÐUR SPJALLAR UM MIKILVÆGI SKÓLAMÁLANNA Í STARFI
KÍ
Aðalheiður segir frá Skólamálaráði sem er myndað af öllum skólamálanefndum aðildarfélaganna, alls um 50 manns, og skólamálastarfinu. Þrjár málefnastoðir KÍ eru kjaramál,
skólamálin og innra starf og félagsmál. Tilgangur núverandi KÍ, sem stofnað var um síðustu
aldamót, var að allt skólafólk í landinu legði saman krafta sína. Mjög fjölbreyttur hópur sem
hefur samt sameiginleg mikilvæg málefni. Aðalheiður hefur mest verið í kjaramálunum frá
2004-2014 en eftir að hafa farið yfir í skólamálin er hún algerlega sannfærð um það að til
þess að ná viðspyrnu í kjaramálum þarf skólamálastarfið að vera mjög sterkt og samstarf
aðildarfélaganna um skólamál sömuleiðis. Við þurfum að vinna vel í okkar sameiginlegu
málum og ná samstöðu til þess að vera sterk út á við. Þar með verða rökin okkar fyrir góðum
kjörum mun sterkari. Þannig náum við líka betur til almennings um okkar mál.
Skólamálastarf FF hefur löngum verið mjög öflugt og FF hefur mjög margt að færa inn í
heildarumræðuna hjá KÍ. Nokkur stór mál hafa staðið upp úr. Á síðasta starfstímabili var
mikið rætt um starfsþróun framhaldsskólakennara í Samstarfsráði um starfsþróun kennara og
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þar eru fulltrúar í öllum aðildarfélögum KÍ, fulltrúar sveitarfélaga, mennta- og menningarmálaráðuneytis og háskólastofnana sem mennta kennaraefni. Nú liggja fyrir mjög góðar
tillögur sem verða örugglega á borði núverandi skólamálanefndar. Aðalheiður nefnir líka
málefni nemenda með annað móðurmál en íslensku sem var mjög stórt mál á 7. þingi KÍ nú í
vor. Náms- og kennsluefni er líka mjög þarft málefni til þess að vinna að í framhaldsskólum
og starfsaðstæður kennara.
Mjög mikilvægt að náist góð samstaða og gott tengslanet fólks sem vinnur að umbótum í
skólamálum. Þessi málaflokkur þarf að verða enn gildari þáttur í starfi alls KÍ. Það er tekið
eftir þessu starfi þótt það stundum virðist frekar þurrt, formlegt og jafnvel leiðinlegt.
Umsagnir til alþingis og að tala út fyrir félagið eru mikilvægar leiðir til áhrifa og eftir þessu
starfi er tekið. Mjög mikilvægt að fá sérfræðiþekkingu úr faggreinafélögunum inn í
skólamálin.
3.
ANNA MARÍA KYNNIR SKÓLAMÁLARÁÐ OG SKÓLAMÁLANEFND FF
Skólamálaráð er myndað af öllum skólamálanefndum aðildarfélaganna. Mikilvægt að
skólafólkið sé í forystu. Vísar í samþykktir þings KÍ um skólamál. Samþykktirnar eru gerðar
af kennurum um kennarastarfið. Þar er tekið á mörgum mikilvægum málum: Mikilvægi
starfsþróunar alla starfsævina; mjög mikilvægt að starfsþróun verði hluti af daglegum störfum
kennara. Álag í störfum: Stærsti hluti nýgengis í örorku eru konur sem gegna kennslu við
grunn- og leikskóla. Stærsti hluti karla er hjá 18 ára drengjum sem eru ekki í skóla.
Anna María fer einnig yfir nokkrar ályktanir og samþykktir frá KÍ þinginu og nefnir nokkur
áhersluatriði sem við getum átt von á að komi til kasta Skólamálanefndar.
Nokkur praktísk atriði. Skólamálanefnd hefur verið að hittast ca. átta sinnum á ári. Yfirleitt
tveir til þrír tímar greiddir og svo koma einnig til lestímar þegar það á við. Varamenn eru
kallaðir inn líka og sitja alla fundi. Einu sinni til tvisvar á ári eru allar skólamálanefndir
kallaðar saman.
4.
GUÐJÓN STÝRIR KOSNINGU UM FULLTRÚA Í SKÓLAMÁLANEFND
Guðjón byrjar á því að kynna sig og fer svo yfir ályktun frá Aðalfundi FF 26.-27. apríl 2018:
„Aðalfundur Félags framhaldsskólakennara gagnrýnir mennta- og menningarmálaráðuneyti harðlega fyrir hvernig þrengt hefur verið að faggreinafélögum
framhaldsskólakennara. Þau hafa dregið vagninn hvað varðar gæði, stefnumótun og
starfsþróun í einstökum greinum þvert á öll skólastig. Faggreinafélögin mynda einnig
kjarna skólamálastarfs Félags framhaldsskólakennara.
Mennta- og menningarmálaráðuneytið er því eindregið hvatt til að styrkja
faggreinafélög framhaldsskólakennara og hafa samvinnu við þau um ákvarðanir er
varða einstakar greinar.“
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Á 2. fundi nýrrar stjórnar FF, þann 6. júní sl. var farið yfir starfið framundan og snýr einn
liður að faggreinafélögum. Á fundinum var eftirfarandi bókað: „FF stuðli að eflingu
faggreinafélaga og tryggi leiðir til að styrkja þau, til þess að þeirra starf geti haldið áfram.“
Ákveðið var að stjórn FF sendi erindi til mennta- og menningarmálaráðherra um eflingu
faggreinarfélaga en nýrri Skólamálanefnd verði falið að hafa samráð við formenn
faggreinafélaganna til að undirbúa málið vel.
Tilnefningar faggreinafélaganna um fulltrúa í Skólamálanefnd:
FATEX:
Soffía Margrét Magnúsdóttir, FB
Félag félagsfræðikennara:
Hlín Rafnsdóttir, FMos
Félag kennara í málmiðngreinum:
Ellert Danelíusson, Bholt
Félag náms- og starfsráðgjafa:
Svanhildur Svavarsdóttir, Fmos
Félag starfsbrautakennara:
Þórunn Svava Róbertsdóttir, FSS
Félag sögukennara:
Heimir Björnsson, Flensborg
Félag tölvunar- og kerfisfræðikennara í framhaldssk.: Ellert Smári Kristbergsson, TS
Félag þýskukennara:
Veska Andrea Jónsdóttir, FSS
Samtök líffræðikennara/Samlíf:
Sólveig G. Hannesdóttir, MR
STÍL:
Simon Cramer, FSS
NIÐURSTAÐA FUNDAR
Aðalfulltrúar í Skólamálanefnd 2018-2020:
•
Félag kennara í málmiðngreinum: Ellert Danelíusson, Borgarholtsskóla.
•
Félag náms- og starfsráðgjafa: Svanhildur Svavarsdóttir, Framhaldsskólanum
Mosfellsbæ.
•
Félag tölvunar- og kerfisfræðikennara í framhaldsskólum: Ellert Smári
Kristbergsson, Tækniskólanum.
•
STÍL: Símon Cramer, Fjölbrautarskóla Suðurnesja.
Til vara:
•
Samtök líffræðikennara/Samlíf: Sólveig G. Hannesdóttir, Menntaskólanum í
Reykjavík.
•
FATEX: Soffía Margrét Magnúsdóttir, Fjölbrautarskólanum í Breiðholti.
5.

ÖNNUR MÁL - ÝMIS UMRÆÐUEFNI
1.
Gunnar Már gerir kvótareglur framhaldsskólanna að umtalsefni og hefur áhyggjur
af því að þær séu stundum óréttlátar og vinni gegn velferð og heill nemenda. Dæmi
nefnt um nemendur sem eiga erfitt með einstakar greinar og komast ekki inn í
framhaldsskóla með C. Sérstaklega slæmt í ljósi þess að nýgengi örorku karla er mest
hjá piltum um 18 ára aldur.
2.
Arnar hefur áhyggjur af slöku læsi nemenda og landsmanna á umhverfið.
Umhverfisvitund þarf að auka. Eitt af heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um
sjálfbæra þróun. Eitt af því sem þarf að efla um leið og gagnrýna hugsun.
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3.
Samvinna kennara og samræður þvert á greinar tekin til umræðu. Vitund kennara
(og annarra) um það sem á sér stað í öðrum fögum sérlega mikilvæg fyrir gott
skólastarf.
4.
Guðjón ræðir tengslanetið í skólamálavinnunni. Eitt af fyrstu málunum sem ný
Skólamálanefnd þarf að ákveða í haust verður hvernig við náum að halda uppi góðu
samskipta- og vinnusvæði fyrir fulltrúa í skólanefnd og vera góðum tengslum við stjórn
FF og formenn faggreinafélaganna.
5.
Umbætur í kennslu nemenda með erl. móðurmál sérlega mikilvægar, enda eitt af
helstu verkefnum Skólamálaráðs KÍ næstu árin.
Fundi lauk kl. 12:30.
Fundargerð ritaði Guðjón, formaður Skólamálanefndar.
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