Skólamálaráð KÍ – 12. fundur 29. ágúst 2019

Skólamálaráð KÍ 2018-2022
Haldinn í Menntaskólanum á Akureyri
12. fundur 29. ágúst 2019, kl. 13:45-17:40
Mætt: Alma Oddgeirsdóttir (FS), Anna María Gunnarsdóttir (KÍ), Guðjón H. Hauksson (FF),
Hjördís Albertsdóttir (FG), Hulda Jóhannsdóttir (FSL), Ingunn Sturlaugsdóttir (FT) og Sveinlaug
Sigurðardóttir (FL).
Forföll boðuðu: Magnús J. Magnússon (SÍ) og Ragnar Þór Pétursson (KÍ).
DAGSKRÁ:
1.
Skoðunarferð um MA.
2.
Fundargerð síðasta fundar Skólamálaráðs KÍ.
3.
Skýrsla Samstarfsráðs um starfsþróun kennara.
4.
Helstu verkefni þessa skólaárs:
a.
Fundir og viðburðir haustið 2019:
Málþing með nýdoktorum í listkennslu. Fimmtudaginn 22. ágúst, Listin nær
lengra en augað sér.
Skólamálaþing 3. október.
Opinn fundur um vellíðan í skólastarfi, 4. nóvember.
Leiðsögn við nýliða. Norræn ráðstefna 11.-12. nóvember 2019.
b.
Starfsemi á skólamálasviði KÍ:
Átak til fjölgunar kennara.
Vinna tengd lögum nr. 95/2019.
Samstarf við kennaranemafélög í HA og HÍ.
Erlent samstarf:
1.
ARC.
2.
ETUCE.
3.
NLS.
c.
Starfsáætlun skólamálanefndar, endurskoðun
5.
Önnur mál.
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Fulltrúar í skólamálaráði KÍ eru boðnir velkomnir og dagskrá hefst.

1.

SKOÐUNARFERÐ UM MA

Í upphafi fundar er farin skoðunarferð um MA undir leiðsögn Jóns Más Héðinssonar
skólameistara. Að skoðunarferðinni lokinni kynnir Guðjón TEAMS umhverfið sem verður notað
sem vinnuumhverfi framkvæmdastjórnar í vetur. Þá er gengið til dagskrár.

2.

FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR SKÓLAMÁLARÁÐS KÍ

AMG gefur vikutíma til að gera athugasemdir við fundargerðina. Ef engar athugasemdir berast
telst fundargerðin samþykkt.

3.

SKÝRSLA SAMSTARFSRÁÐS UM STARFSÞRÓUN KENNARA

Anna María fer yfir helstu tillögur sem fram koma í skýrslunni.
I.

Sett verði í lög ákvæði um starfsþróun kennara og skólastjórnenda, leik-, grunn-,
framhalds- og tónlistarskóla, með áherslu á að starfsþróun sé hluti af daglegu starfi
kennara og skólastjórnenda.

II.

Sveitarfélög leggi áherslu á að stefna um starfsþróun kennara og skólastjórnenda
verði hluti af skólastefnu sveitarfélaga. Anna María veltir fyrir sér hvort ekki þurfi
einnig ákvæði sem snertir menntamálaráðuneytið og kveður á um starfsþróun
framhaldsskólakennara. Einnig að ekki sé nóg að tala um stefnu heldur einnig þurfi að
kveða á um framkvæmd. Sjá tillögur að breytingum í skýrsludrögunum á TEAMS.

III.

Ríki og sveitarfélög tryggi í sameiningu að allir skólar hafi greiðan aðgang að ráðgjöf
og stuðningi til starfsþróunar.

IV.

Menntamálastofnun bjóði kennurum og skólastjórnendum fræðslu í tengslum við
verkefni stofnunarinnar og kannanir á hennar vegum.

V.

VI.
VII.
VIII.
IX.

Kennararáði verði falið að vinna áfram með málefni og tillögur samstarfsráðs um
starfsþróun kennara og skólastjórnenda, þar með talið eftirfylgni með þróunarverkefni
samstarfsráðs og utanumhald um vefinn starfsthrounkennara.is.
Samstarfsnet um starfsþróun kennara og skólastjórnenda verði sett á fót.
Formlegt hlutverk háskóla.
Fjármögnun starfsþróunar kennara og skólastjórnenda verði tekin til gagngerrar
endurskoðunar.
Áhersla verði lögð á að allir skólastjórnendur hafi menntun sem styður við
leiðtogahlutverk þeirra. Tryggja þarf starfsþróunartækifæri fyrir skólastjórnendur allra
skólastiga.

AMG hefur ekki miklar athugasemdir við skýrsludrögin nema þá sem kemur fram undir lið
númer 2. Fulltrúar í ráðinu ætla að bera tillögurnar undir sínar skólamálanefndir og KÍ sendir eina
sameiginlega umsögn fyrir miðjan september.
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4.

HELSTU VERKEFNI ÞESSA SKÓLAÁRS
a.

Fundir og viðburðir haustið 2019
1.
Málþing með nýdoktorum í listkennslu. Þingið, sem bar yfirskriftina Listin nær
lengra en augað sér, var haldið fimmtudaginn 22. ágúst. Mikil ánægja var með
erindin og þingið var vel sótt.
2.
Skólamálaþing 3. október, alþjóðlegt þema dagsins er Ungir kennarar, framtíð
fagmennskunnar. Yfirskriftin passar vel við þá áherslu sem skólamálaráð var búið að
ákveða að leggja, það er að tala um kennara sem áhrifavalda.
Dagskrárdrög fyrir þingið;
I.
Setning.
II.
Ávarp (búið að senda beiðni til menntamálaráðherra).
III.
Ungir kennarar.

IV.
V.

a.

Erindi, formaður nemendafélags kennaranema í HA, Sólveig María.

b.

Formaður nemendafélags kennaranema í HÍ.

c.

Kennari af menntavísindasviði HÍ, upp komu nöfn Ingibjargar Óskar
Sigurðardóttur, Söru Margrétar Óskarsdóttur og Berglindar
Gísladóttur. Einnig kom upp hugmynd að fá innlegg frá
umsjónarmönnum þáttanna Að rækta fólk Að auki voru nefnd nöfn
Ingva Hrannars Ómarssonar og Álfhildar Leifsdóttur.

Innlegg frá KÍ, til dæmis formenn félaga.
Atriði.

Önnu Maríu er falið að vinna að frekari útfærslu dagskrárinnar.

b.

3.

Opinn fundur um vellíðan í skólastarfi, 4. nóvember.

4.

Leiðsögn við nýliða, norræn ráðstefna 11.-12. nóvember 2019.

Starfsemi á skólamálasviði KÍ
1.
Átak til fjölgunar kennara. AMG segir ánægjulegt að aðgerðirnar virðast vera
að skila þeim árangri að kennaranemum fjölgar um ca. 20%. Nýjast af þeim málum
að segja að ráðgjafanefndin sem fylgja á verkefninu eftir hefur hafið störf og fundað
þrisvar sinnum. Allflestir nemar sem þess óskuðu fengu stöðu leiðsagnakennara.
Verkefni ráðgjafanefndarinnar:
I.

II.
III.

Fylgjast með hvernig gengur að koma starfsnámsnemum fyrir m.a. með því
að leggja til við sveitarfélög og skólastjórnendur að endurskoða fjármögnun
til starfsmannahalds, t.d. hvort nýta megi fjármagn vegna stuðningsfulltrúa
til þess að ráða starfsnámsnema í þeirra stað í stöður aðstoðarkennara svo
dæmi sé tekið.
Fylgjast með hvernig starf leiðsagnakennara verður útfært og hvernig þeim
gengur að uppfylla hlutverk sitt, með það í huga að endurskoða og uppfæra.
Móta verklag vegna beiðna/erinda til ráðgjafanefndar.
3

Skólamálaráð KÍ – 12. fundur 29. ágúst 2019

IV.
V.

Setja upp vefsvæði þar sem öll gögn sem lúta að framkvæmd þessa verkefnis
verða aðgengileg, þ.m.t. fundargerðir ráðgjafarnefndar.
Stofna rannsóknarhóp um verkefnið t.d. til að rannsaka hlutverk
leiðsagnakennara.

Ekki er gert ráð fyrir mikilli vinnu formanns nefndarinnar sem er mjög störfum
hlaðinn, búið að senda bréf út af þessu.
2.
Vinna tengd lögum nr. 95/2019 um menntun, hæfni og ráðningu kennara og
skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (hér eftir talað um lög
nr. 95/2019).
Inn í lögin var sett bráðabirgðaákvæði um stofnun hóps sem ætlað er að fjalla um
framkvæmd og innleiðingu laganna. AMG segir að þegar ákvæðið er skoðað komi í
ljós að skipunin í starfshópinn er svolítið skrítin. Gert er ráð fyrir 5 fulltrúum KÍ,
einum frá HÍ og öðrum frá HA (enginn frá LHÍ). Ráðherra hefur svo ákveðið að bæta
við fulltrúa frá sambandinu. Enginn fulltrúi er frá ráðuneyti og ekki gert ráð fyrir
formlegum vettvangi, starfsmanni eða neitt slíkt. Vekur upp spurningar um hver á að
stýra vinnunni. Ábyrgðinni á málinu er vísað til KÍ og frá ráðuneytinu. „Hér er
verkefnið, hvernig viljið þið hafa það, gangi ykkur vel“. Að mati AMG er mjög
mikilvægt að KÍ komi fram sem ein heild. Anna María og Ragnar voru bæði tilnefnd
til setu í nefndinni.
Hópnum er ætlað að fjalla um framkvæmd og innleiðingu. Viðbúið er að umræðan
snúist um álitamál og túlkun að stofni til. Nauðsynlegt að fulltrúar KÍ byrji heima
fyrir og listi upp þau álitamál sem KÍ vill hafa áhrif á. Það er líklegra til árangurs.
Nefndin á skila drög að skýrslu 15. október sem er mjög knappur tími í ljósi þess að
nefndin hefur ekki enn tekið til starfa.
3.
Samstarf við kennaranemafélög í HA og HÍ. Búist er við að samstarfið verði
með sama sniði og síðasta vetur. Heimsóknir, kynningar, þátttaka í norrænum fundi.
4.
I.

II.

III.

Erlent samstarf
ARC, fundur samtakanna verður að þessu sinni haldinn í Wales. Dagskráin í
ár er helguð námsmati, innra- og ytra mati. Þátttökulönd verða 8 og í
sendinefnd hvers lands eru ráðherrar, hátt settir embættismenn, fulltrúar
menntamálastofnana, kennara og sveitarfélaga. Í íslensku sendinefndinni
verða fimm fulltrúar; Stefán Stefánsson, formaður, (mmrn), Ásgerður
Kjartansdóttir, varaformaður (mmrn), Arnór Guðmundsson (Menntamálastofnun) Anna María Gunnarsdóttir (KÍ) og Svandís Ingimundardóttir
(Sambandið).
ETUCE, Guðríður Arnardóttir, fyrrum formaður FF, var fulltrúi KÍ í
Evrópudeild samtakanna. Anna María Gunnarsdóttir tekur við af henni og
situr næsta starfsár.
NLS, starfið verður með hefðbundnu sniði, hefst með formannaráðstefnu í
september.
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c.
Starfsáætlun skólamálanefndar, endurskoðun
Þessum lið er frestað til næsta fundar. Anna María sendir nefndarfólki starfsáætlunina eins
og hún lítur út núna og biður fólk um að fara vel yfir hana fyrir næsta fund.

5.

ÖNNUR MÁL
a.
Fundir og viðburðir haustið 2019
(Sjá nánar í Bláa eplinu).
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Málþing með nýdoktorum í listkennslu. Fimmtudaginn 22. ágúst, Listin nær lengra
en augað sér.
20. september, Menntun til framtíðar, ráðstefna um rannsóknir og nýbreytni í
framhaldsskólum. Alls verða haldin 30 erindi í málstofum auk lykilerindis.
Skólamálaþing 3. október.
4. október, Menntakvika 2019 - Árleg ráðstefna Menntavísindasviðs HÍ.
Opinn fundur um vellíðan í skólastarfi, 4. nóvember.
Leiðsögn við nýliða - Norræn ráðstefna 11.-12. nóvember 2019.
21. Nóvember - Barnaþing. Í ár eru 30 ár frá því að Barnasáttmálinn, samningur
Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins var samþykktur og er þeim merka
áfanga fagnað með ýmsu móti. Hápunkturinn verður þing um málefni barna,
barnaþing, sem umboðsmaður barna heldur í fyrsta skiptið á þessu ári. Ragnar Þór
Pétursson situr í undirbúningshópi fyrir hönd KÍ.

b.
Menntun fyrir alla
Dagskrá á svæðisþingum tónlistarskólakennara um allt land. Þráðurinn frá fundaröðunni um
menntun fyrir alla verður tekinn upp á svæðisþingum tónlistarskólakennara í haust. Byrjað
verður á innleggi frá háskólafólki frá HA/HÍ, þá verður innlegg frá tónlistarskólakennara og
að lokum innlegg frá öðrum listgreinakennara. Listgreinakennurum á hverju svæði verður
boðið að taka þátt í fundunum. Anna María veltir fyrir sér hvernig hægt sé að ná til list- og
verkgreinakennara á hverju svæði. Mælt með því að biðja bæði fagfélögin og
skólastjórnendur að auglýsa viðburðinn og senda fulltrúa.

Fleira ekki, fundi slitið kl. 17:40.
Alma Oddgeirsdóttir ritaði fundargerð.
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