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Agreiningsefni

Meðfylgjandi er 1 vinnumatsskjal með 2 útfærslum á vinnumati fyrir tvo íþróttaáfanga kennda á
starfsbraut við FVA á haustönn 2015.

I sýnidæmum fyrir starfsnámsáfanga er gert ráð fyrir 1 einingar áföngum. Þegar áfangar eru fleiri
eininga eða kenndir í meira en 80 mínútur þarf að margfalda tölur úr vinnumatí. Ekki er alltaf um a'
ræða hlutföllin 80 mínútur fyrir hverja einingu.
Því er spurt hvort á að margfalda upp sýnidæmin miðað við einingafjölda eða fjölda kennslustunda í
vinnumati fyrir þessa áfang.
Séu notaðar þessar tvær aðferðir þá munar 33,6 tímum í heildina í hans vinnumatí.
Áfangi 1: 109,5 - 93,4
Afángi2: 115-97,5
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Sent á formann vinnumatsnefndar
o Starfsnám 1: Helga Jóhanna Baldursdóttir helg.§j_Q@idnskolinn.is
o Starfsnám 2 og listgreinar: Gréta Mjöll Bjarnadóttir greta@fa.is
X Félagsgreinar I lþróttir I Starfsbrautir: Lára Stefánsdóttir larg@_f!ltr.is
o Tungumál I Islenska: Halldóra Sigurðardóttir bgl§_@OltLi§
o Raunareinar I Stærðfræði: Lárus H. Bjarnason @r\,Jshb@mh.is

Fylgigögn
X Vinnumat kennara
o Vinnumat skólameistara
o Önnur gögn:

Vinnumatsnefndir áskilja sér rétt til að kanna sjónarmið um vinnumat áfangans hjá aðilum málsins og kalla eftir
frekari gögnum.
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Niðurstaða vinnumatsnefndar

Deiluatriði
Ágreiningur snýst um útreikning ávinnumati 2 ein. íþróttaáfanga sem kenndur er á starfsbraut. Gert
er ráð fyrir að átt sé við gamlar námseiningar. Ljóst er af framlögðum útreikningum að aðilar eru
sammála um að leggja sýnidæmi í kennslu á starfsbrautum til grundvallar. Ágreiningurinn snýst um
hvernig skuli uppreikna tölurnar í sýnidæmunum fyrir kennslu á starfsbrautum, hvort fara skuli leið A
eða B hér að neðan:
A) Hér er litið til einingafjölda áfangans og þar sem hann er tveggja eininga eru viðeigandi stærðir
tvöfaldaðar, þannig að 8 klst. eru áætlaðar í gerð kennsluáætlunar (miðað við 4 fyrir 1 ein.).
B) Hér er litið til staðinnar kennslu fremur en einingafjölda Skv. núverandi skipulagi skólans eru
kennslustundir 60 mínútur að lengd og áfanginn kenndur tvisvar á viku í 15 vikur. Það þýðir að
áfanginn er kenndur í 30 klukkustundir á önn. [ ljósi þess að sýnidæmi fyrir eina einingu gefa 20 klst.
"staðna kennslu" er helmingi bætt við viðeigandi stærðir, þannig að 6 klst. eru áætlaðar í gerð
kennsluáætlunar (miðað við 4 fyrir 1 ein.).
Umfjöllun vinnumatsnefndar 3:
[ 7. gr. kjarasamnings frá 2014 er kveðið á um að ,,[v]innumat [skuli] byggja á hlutlægum viðmið um og
málefnalegum tilefnum." Á þeim forsendum byggir vinnumatsnefnd 3 úrskurð sinn. [ gamla kerfinu
skyldu kennarar kenna 4 x 40 mínútna kennslustundir á viku, þ.e.a.s. 160 mínútum á viku, eða 40
klst. á önn, miðað við 15 vikna kennslu. Sýnidæmi verkefnisstjórnar miða við þá kennslutilhögun. [
útfærslu FVA eru tvær 60 mínútna stundir (120 mín.) á viku eða 75% af kennslumagni í fyrra kerfi
sem sýnidæmið vísar til
[ nýrri námsskrá eru tengsl kennslustunda og eininga rofin og í staðinn miðast nýjar
framhaldsskólaeiningar við vinnu nemenda. Þar með hverfa tengsl fjölda eininga og vinnu kennarans
sem er ekki lengur fyrir hendi. Það þýðir að hægt er að kenna tveggja (gamalla) eininga áfanga í færri
(eða fleiri) kennslustundum en í gamla kerfinu. Vinna kennara við aðra þætti getur á móti aukist
vegna til dæmis ferða eða vinnufrekari verkefna Ekki eru færð rök fyrir því að vinna kennara við
utanumhald áfangans eða aðra þætti sé önnur en sú sem kemur fram í innsendum útreikningum. ÞÓ
kennt sé miðað við gamlar einingar breytir það ekki núverandi kjarasamningi og byggir hann á

vinnumati
Niðurstaða:
Það er mat vinnumatsnefndar 3 miðað við ofangreindar forsendur að leið B sýni réttan útreikning á
lágmarksvinnu við áfangann sem um ræðir út frá sýnidæmi.
Þessi úrskurður vinnumatsnefndar 3 á þó ekki að koma í veg fyrir að vinna við áfangann fari fram á
annan hátt sé það hlutlægt og málefnalegt mat kennara og skólastjórnenda.

Framvinda máls:
Mál afgreitt
o Máli visað til úrskurðarnefndar
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