Beiðni um úrskurð vinnumatsnefndar
vegna
vinnumats framhaldsskólakennara
Dagsetningtilvísunar
14. september2015

ÁbyrgðaraðiliI ábyrgðaraðilarerindis:
X Skólameistari
X KennariI Kennarar
Nafn skóla
Verzlunarskóliíslands

Símanúmerskóla
5900600

Fh. skólameístara
ÞorkellH. Diegoyfirkennari

Netfang
thorkell@verslo.is

KennariI Kennarar

Netfang
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Agreiningsefni
Agreiningur hefur risið innan skólans vegna vinnumats í áfanganum IÞRÖ1IA01. Skólayfirvöld telja að
eðlilegt sé að horfa til hlutfalls milli fein ingar og einingar við vinnumat. Þar sem 1-feining er ca 60% af
einni gamalli einingu. Þar sem sýnidæmið reiknar 1 eina einingu sem 58,5 tímar mv. 25 nemendur. Þá
er eðlilegt að greiða 60% af því fyrir eina f-einingu eða 35,28 tíma.
Kennarar telja ekki eðlilegt að fara þessa leið við útreikninga. Réttara sé að horfa til staðinnar kennslu
þar sem sýnidæmið gerir ráð fyrir 20 tímum fyrir einingu og í núverandi fyrirkomu lagi skólans, skv.
skólanámskrá, er gert ráð fyrir 16 tímum í kennslu á önninni, þá eigi 1-feining að reiknast sem 80% af
einni einingu. Vinnumatið fyrir áfangann ætti því að vera 46,8 tímar.
Tengill inn á fvlcicöcn: httos.z/vers'o,
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Sent á formann vinnu matsnefndar

o Starfsnám1: HelgaJóhanna Baldursdóttirt:l.€,!lililjQ@iQnskQ!jnn.is
o Starfsnám2 og listgreinar:Gréta Mjöll Bjarnadóttirgreta_@fa.is
X FélagsgreinarI íþróttirI Starfsbrautir:Lára Stefánsdóttirlara@mtLis
o TungumálI íslenska:HalldóraSigurðardóttirhEl~b.,[§
o RaunereinarI Stærðfræði:Lárus H. Bjarnasonlar_ushbíalm_Q.ís

Fylgigögn
X Vinnumatkennara
X Vinnumatskólameistara
o Önnur gögn:

Vinnumatsnefndiráskilja sér rétt til að kanna sjónarmiðum vinnumat áfangans hjá aðilum málsins og kalla eftir
frekari gögnum.

Verkefnisstjórn um vinnumat framhaldsskólakennara, Skuggasundi 3, 101 Reykjavík.
Sími 545-8800. Netfang: gJ:ldmldDqu_i_@y_~~efni_s_?tiQc'l~

Úrskurður vinnumatsnefndar
vegna
vinnumats framhaldsskólakennara
Vinnumatsnefnd 3

Málsnúmer

Nafn skóla
Verzlunarskóli Islands

Afangaheiti
lþróttaáfangar 1. eining

Dagsetning sem málið barst
14. september 2015

Dagsetning úrskurðar

Niðurstaða vinnumatsnefndar
Uphaflegt reikniverk var óljóst og beðið um frekari upplýsingar varðandi lokapróf en einnig bent á að ekki er hægt
að víkja út frá því að fjöldi mínútna við undirbúning staðinnar kennslu skal vera helmingur kennslustundanna.
Ekki er um lokapróf að ræða.
Nýtt reikniverk barst 16. september.
Fulltrúar í vinnumatsnefnd 3 komu sér ekki saman um úrskurð.
Fulltrúar mennta- og menningarmálaráðuneytis
bóka:
Hvorki er rétt að hlutfalla einstaka liði vinnumats eða reikna út frá kennslustundum. Hvorugt ákvarðar vinnumatið
heldur skipulag og framkvæmd áfanga. Miðað við sýnidæmi um 1 gamla einingu er gert ráð fyrir 58,8
klukkustundum fyrir íþróttir í vinnuframlagi kennara. Ekki er óeðlilegt vinnuframlag kennara við eina nýja einingu
taki því um 35,28 tíma fyrir kennarann.
Fulltrúi Kí bókar:
Staðin kennsla yfir önnina hefur áhrif á vinnumatið og umfang vinnunnar. því undirbúa þarf tímana og verkefni
miðað við kennslustundir. því fellst ég á skoðun kennaranna um að vinnumatið eigi að vera 46,8 tímar.

í vinnumatsnefnd 3 eru einungis 3 fulltrúar, 2 frá mennta- og menningarmálaráðuneyti og 1 frá Kl. Enn vantar að
skipa 4 manninn frá Kl. Á meðan er litið svo á að eini fulltrúi Kl fari með atkvæði þeirra beggja. Að því gefnu er
úrskurður nefndarinnar sendur til úrskurðarnefndar.

Framvinda máls:
o Mál afgreitt
~Máli vísað til úrskurðarnefndar

Verkefnisstjórn

um vinnumat
Sími

framhaldsskólakennara,

545-8800. Netfang:

Skuggasundi

gud_mL!ncll'r@verk~fn~or_n:Ís

3,

101 Reykjavík.

