Kennararáð
Fundargerð

Kópavogi, 27. maí 2021
Tilvísun: CoreData-númer

Efni fundar: Sjá dagskrá
Fundarmenn: Anna María Gunnarsdóttir, Birgir Ásgeirsson, Haraldur Gíslason, Sonja Dögg Pálsdóttir,
Ingimar Ólafsson Waage, Karl Frímannsson, Freyja Haraldsdóttir, Guðmundur Engilbertsson, Ragnar
F. Ólafsson og Þorgerður Diðriksdóttir.
Karl Frímannsson yfirgaf fundinn kl. 14:00

Fjarverandi: Haraldur F. Gíslason
Fundarritari: Ingileif Ástvaldsdóttir, starfsmaður kennararáðs

Dagskrá fundar:
1. Upphaf
a. Dagskrá fundarins
b. Fundargerð kennararáðs 15. apríl 2021
2. Frá ritstjórn hæfniramma kennara.
3. Frá vinnuhópi 4 um starfsþróun kennara og skólastjórnenda
4. IFTRA ráðstefnan
5. Önnur mál

Umræður og ákvarðanir:
1.
a. Engar athugasemdir gerðar við dagskrá fundarins.
b. Engar athugasemdir voru gerðar við fundargerð. Fundargerðin skoðast því samþykkt eins
og hún liggur fyrir.
2. Ingileif starfsmaður ráðsins kynnti stöðuna á vinnu ritstjórnar við samræmingu skjala sem
vinnuhóparnir um almenna hæfni sérhæfða hæfni skólastjórnenda og íslenskukunnáttu
kennara skiluðu af sér til kennararáðs.
Umræður um hvar hæfni í íslensku á að koma fram; í hæfnirammanum sjálfum, í fylgiplaggi
með honum eða í reglugerð um almenna og sérhæfða hæfni kennara. Fundarmenn voru
sammála um að þess þurfi að gæta að þetta atriði falli ekki milli skips og bryggju. Í umræðum
kom fram að í síðustu málsgrein 5. greinar laga nr. 95/2019 að hæfni kennara í íslensku komi
fram í reglugerð um almenna og sérhæfða hæfni kennara.
3. Anna María formaður vinnuhóps 4 fór yfir tillögur hópsins að hæfniviðmiðum í starfsþróun
kennara og skólastjórnenda. Í umræðum kom fram að ástæða væri til ávarpa sérstaklega í
starfsþróunarkafla hæfnirammans mikilvægi starfsþróunar og það væri sjálfsagður hluti af
daglegu starfi kennara að rýna í eigið starf og að það væri gert að virkum hluta
kennaramenntunar. Einnig að það væri skýrt skráð í tillögu ráðsins hvert hlutverk
starfsþróunar sé í starfi kennara og samhengi hennar við skólaþróun.

Rætt um hvort vinnuhópur 4 ætti að vera starfandi áfram eftir að ráðið hefur skilað af sér
tillögum um hæfniramma. Einnig var rætt um framhald á vinnu vinnuhóps 4 og á hvaða hátt
kennararáð muni vinna að tillögum hópsins eftir að hann hefur skilað af sér.
Samþykkt að formaður vinnuhóps 4 og formaður kennararáðs hittist fljótlega til að setja
saman tillögur að því hvernig kennararáð muni fylgja eftir og vinna að tillögum hópsins.
4. Ráðstefna IFTRA var haldin 6. og 7. maí sl. Nokkrir úr kennararáði sátu ráðstefnuna. Anna
María fór yfir dagskrána og það sem þeim sem hana sóttu hana þótti áhugaverðast. Eitt af því
sem þar kom fram eru mál sem kennararáðið í Wales og Skotlandi fá til meðferðar m.a. vegna
framkomu kennara við nemendur.
5. a. næsti fundur kennararáðs er áformaður 24. júní kl. 13.
b. formaður kennararáðs lagði til að boðaður fundur í júlí verði felldur niður.
c. málefni tónlistarskóla. Formaður var í sambandi við ráðuneytið vegna stöðu þeirra í
lögunum. Niðurstaðan er að hæfnirammar og vinna ráðsins að hæfnirömmum kennara nær
ekki til tónlistarkennara vegna þess að lögverndun starfsheitisins kennari nær ekki til
tónlistarkennara. Um rekstur tónlistarskóla gilda sérstök lög.
d. Sonja Dögg sagði fréttir af stofnun Menntarannsóknarsjóðs.
Fundi slitið kl. 15:05

Næsti fundur: Fimmtudaginn 24. júní kl. 13-15.
Undirskrift/ upphafsstafir fundarritara: IÁ
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