Lagt fram á fundi stýrihóps, 28. ágúst 2015
Samþykkt á fagráðsfundi í júní 2015:
Lagt er til að stofnaður verði vinnuhópur sem leggi mat á reynsluna af markmiðssetningu
kennaramenntunarlaga 2008 um dýpt í námi, sérhæfingu og vettvangsnám. Vinnuhópurinn ræði
skipulag og inntak kennaramenntunar út frá heildstæðri sýn á kennaramenntun sem ævimenntun og
setji fram hugmyndir um breytingar á á núverandi skipulagi. Eftirfarandi verði m.a. haft til hliðsjónar:
 Grunnmenntun og vægi starfsþjálfunar á vettvangi.
 Nýliðaþjálfun.
 Leiðsögn og handleiðsla í starfi.
 Símenntun og starfsþróun í starfi.
 Ígrundun í starfi, rannsóknir á vettvangi alla starfsævina.
Punktar byggðir á samræðum Aðalheiðar og Jóns Torfa:

a.
b.
c.
d.
e.

JTJ telur ekki að mat af því tagi sem nefnt er skuli vera aðalatriði í vinnu hópsins en komi vitanlega við
sögu. Við ræddum eftirfarandi:
Hópurinn skuli skipaður sem fyrst+
Hann skuli skila af sér vel fyrir næsta febrúar
Hann skuli því skipaður fólki úr fagráðinu (þarf vitanlega að ræða)
Þar verði 1 frá mrn, 1 frá Sambandinu, tveir frá KÍ (kennurum og skólastjórum), þrír? frá háskólunum
(eða færri?)
Miðað verði við að skila frekar stuttri skýrslu, ( 8-16 síður??)
Skýrslan verði í tveimur meginhlutum auk aðfara- og lokaorða (alveg órætt á milli okkar)
i. Rifjaðar upp hugmyndir sem verið hafa settar fram fyrr – t.d. um Kennsluráð; hér er lögð
höfuðáhersla á samráðið
ii. Fjallað 1-2 síður um alla þættina sem hér koma á eftir
Eftirfarandi verði m.a. haft til hliðsjónar: já einmitt. Skilgreiningar, stjórnun eða ábyrgð, fármögnun,
erlendar hræringar.
 Grunnmenntun og vægi starfsþjálfunar á vettvangi.
M.a. breytingar undafarin 6-8 ár og þar með mat á breytingunum frá 2008.
 Nýliðaþjálfun.
Skoðað hvað hefur verið sagt í þeim efnum, hvað er í gangi og hvað þróun er í
þessum efnum. Rætt um á hvers könnu þetta ætti að vera og hvaðan fjármagn ætti að koma.
 Leiðsögn og handleiðsla í starfi.
Skoðað hvað hefur verið sagt í þeim efnum, hvað er í gangi og hvað þróun er í þessum efnum.
Rætt um á hvers könnu þetta ætti að vera og hvaðan fjármagn ætti að koma. Rætt hvernig þetta
tengist þáttunum hér á undan.
 Símenntun og starfsþróun í starfi.
Skoðað hvað hefur verið sagt í þeim efnum, hvað er í gangi og hvað þróun er í þessum efnum.
Rætt um á hvers könnu þetta ætti að vera og hvaðan fjármagn ætti að koma. Rætt hvernig þetta
tengist þáttunum hér á undan.
 Ígrundun í starfi, rannsóknir á vettvangi alla starfsævina.
Rætt um þennan þátt og að hvaða marki hann bætir við það sem fyrir er.

