Stöðuskýrsla fagráðs um
símenntun og starfsþróun kennara, 5. maí 2014
Fagráð um símenntun og starfsþróun kennara var stofnað með skipunarbréfi Katrínar Jakobsdóttur
mennta- og menningarmálaráðherra 27. febr. 2013. Ráðið er samstarfsvettvangur ráðuneytisins,
Sambands sveitarfélaga, Kennarasambands Íslands og þriggja háskóla sem mennta kennara. Skipun
ráðsins byggir á samstarfssamningi fyrrnefndra aðila frá 30. júní 2011 og tillögum í lokaskýrslu
Samstarfsnefndar um símenntun kennara frá 15. okt. 2012.
Fagráðið skipa alls 19 fulltrúar, þrír fulltrúar frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu auk formanns
sem er skipaður án tilnefningar, fjórir frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, fjórir frá
skóla-stjórnendum, fjórir frá kennurum og þrír frá háskólunum þremur sem standa að kennaramenntun.
Fagráðið er skipað til þriggja ára og staðan verður metin að þeim tíma liðnum og framhald ákveðið.
Fagráðið fundar nokkrum sinnum á ári og skilar ráðherra árlega skýrslu um starf sitt. Sex manna
hópur stýrir fagráðinu.
Hlutverk fagráðs
Fagráðið er sameiginlegur vettvangur hagsmunaaðila sem greinir þarfir skólasamfélagsins, miðlar
upplýsingum og setur fram hugmyndir sínar um stefnu varðandi símenntun og starfsþróun kennara.
Fagráð tryggir að hagsmunaðilar hafi samráð um áherslur í starfsþróun kennarastéttarinnar.
Ráðið verður leiðandi í umræðu um þróun og stefnumótun um símenntun og starfsþróun og setur fram
stefnu sína og hugmyndir að nýjum áherslum og leiðum.
Ráðið leitar upplýsinga um helstu strauma og stefnur varðandi þessi mál sem víðast og miðlar
upplýsingum um það til skólasamfélagsins til dæmis á ráðstefnum, fræðslufundum og málþingum.
Fagráð aflar upplýsinga um þörf fyrir símenntun til dæmis með samræðu hagsmunaaðila og miðlar
framboði á símenntun og starfsþróun kennara á upplýsingaveitu.
Á vegum fagráðs geta vinnuhópar starfað að ákveðnum málefnum. Ráðið getur tengst sambærilegum
aðilum erlendis sem vinna að svipuðum málefnum.
Starfsmaður
Nauðsynlegt er talið að hafa starfsmann sem heldur utan um vinnu fagráðs og stýrihóps. Starfsmaður,
Sólrún Harðardóttir, hefur nýlega verið ráðinn í 50% starf til tveggja ára, og er hún að hefja störf.
Mennta- og menningarmálaráðuneytið fjármagnar þá stöðu. Starfsmaðurinn hefur vinnuaðstöðu í
húsnæði Námsmatsstofnunar.
Fjármögnun verkefnisins
Miðað er við að mennta- og menningarmálaráðherra tryggi fjárframlag til ráðsins til að standa straum
af kostnaði við verkefni fagráðsins og vegna vinnu starfsmanns. Þá er einnig gert ráð fyrir að menntaog menningarmálaráðuneytið standi straum af kostnaði við rekstur upplýsingaveitu.
Fastakostnaður á ári var áætlaður um 9 milljónir (sbr. töflu).
Verkefni
Fundir í fagráði
Starfsmaður
Upplýsingveita
Ófyrirséð

Magn
20 fulltrúar x 4000,- x 5 fundir
(miðað við 2ja klst. fundi).
600 000 x 12
Viðhald og rekstur vefs

Samtals
400 000,7 200 000,700 000,500 000,8 800 000,-

Fjármögnun fagráðs felst að öðru leyti í vinnuframlagi þeirra sem aðild eiga að ráðinu og
vinnuframlagi fulltrúa í undirhópum þess (t.d. stýrihópi og ritstjórn upplýsingaveitu). Mikilvægt er að

allir aðilar skuldbindi sig til að leggja fram vinnu vegna þessa og taki tillit til þess í vinnuskipulagi
starfsmanna sinna.
Óvissa hefur ríkt á starfsárinu um fjármögnun verkefna fagráðsins og ráðningu starfsmanns.

Á árinu 2013-14 hefur fagráðið haldið þrjá fundi og stýrihópurinn þrettán fundi.
1. fundur fagráðs var 21. mars 2013. Þar var rætt um verkefni ráðsins, vinnulag og skipan
stýrihóps.
2. fundur fagráðs var 10. okt. 2013. Þar var m.a. rætt um ráðningu starfsmanns, forgangsverkefni,
upplýsingaveitu og fjármögnun starfsins og samdrátt í fjárframlögum. Einnig var rætt um
aðkomu fagráðsins að skipulagningu norrænnar formennskuráðstefnu um starfsþróun kennara í
ágúst 2014.
3. fundur fagráðs var vinnufundur þar sem aðallega var unnið með skilgreiningar á starfþróun og
drög að starfsáætlun fagráðsins.
Stýrihópurinn herfur haldið þrettán bókaða fundi á starfsárinu. Fundargerðir liggja fyrir.
Auk þess hefur starfshópur unnið að undirbúningi norrænnar formennskuráðstefnu í ágúst 2014, um
starfsþróun kennara og skólastjórnenda (http://futureteachers2014.yourhost.is/) og annar hópur hefur
hist til að þróa símenntunarvef. Þá tók fagráðið þátt í undirbúningi og framkvæmd vorráðstefnu
Miðstöðvar skólaþróunar við HA 5.apríl sl. sem tileinkuð var starfsþróun og árangursríku skólastarfi
Áherslur fagráðsins fyrsta árið 2013-14:
1. Greina þarfir fyrir símenntun/starfsþróun kennara og skóla
-Greina og ræða mismunandi menningu sem ríkir á skólastigum
-Skoða tengingu símenntunar/starfsþróunar við kjarasamninga
-Endurskoða og ræða tíma til símenntunar/starfsþróunar
2. Skilgreina og ræða mismunandi símenntun/starfsþróun (einstaklinga/hópa/stofnana).
-Á að kerfisbinda símenntun/starfsþróun?
-Efla samræðu í skólum - hvað skilar árangri
-Stuðla að umræðufundum
-Undirbúa málþing
3. Skilgreina hlutverk, ábyrgð og skyldur mismunandi aðila á símenntun/starfsþróun. Kennarar
þurfa að vera eigendur breytinga og skólaþróunar til að áhrifin skili sér út í kennsluna/skólastarfið
-Kennara
-Skólastjórnenda
-Sveitarfélaga
-Menntamálaráðuneytis/háskóla
4. Kortleggja sjóðakerfi. Fjármagn til símenntunar er "ósýnilegt". Athuga sérstaklega stöðu
leikskólakennara
5. Koma á fót upplýsingaveitu um símenntun/starfsþróun, gera framboðið sýnilegt
6. Vinna að skipulagðri leiðsögn við nýja kennara og stjórnendur á öllum skólastigum.
7. Styrkja starfendarannsóknir í skólum – styðja við lærdómssamfélagið. Sérstaklega þarf að huga
að faglegri ábyrgð kennarastéttarinnar, sérhæfingu innan hennar, starfskjörum og
framgangsmöguleikum í kennarastarfinu.
8. Norræn formennskuráðstefna: Future Teachers – A Profession at Crossroads. Hilton
Reykjavík 13.-14. ágúst. http://futureteachers2014.yourhost.is/
SM.

