Beiðni um úrskurð vinnumatsnefndar
vegna
vinnumats framhaldsskólakennara
Abyrgðaraðili I ábyrgðaraðilar erindis:
o Skólameistari
X Kennari I Kennarar
Nafn skóla
Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranesi
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og áfangalýsing (vefslóð)

Agreiningsefni:

Meðfylgjandi er 1 vinnumatsskjal með vinnumati fyrir stuðningsáfanga kennda á starfsbraut við FVA
á haustönn 2015.

I sýnidæmum fyrir starfsnámsáfanga er gert ráð fyrir 1 einingar áföngum. Ekkert er sérstaklega fjallað
aðrar tegundir áfanga eins og stuðning.
I vinnumati FVA er ekkert greitt fyrir Verkefnis og prófagerð á kennslutíma og ekkert fyrir prófagerð og
framkvæmd lokaprófs.
Kennari telur að greiða eigi fyrir þennan áfanga eins og hvern annan áfanga með þeim rökum að i
margar annir hingað til hefur verið greitt fyrir stuðningsáfanga eins og hvern annan áfanga og
nemendur fá einkunn fyrir hann. Meðfylgjandi er kennsluáætlun fyrir áfangann.
Kennari telur hluti að vinnu kennarans er að vera í samvinnu við kennara í viðkomandi
námsgreinum, sjá um frávik í lokaprófum og vera í samvinnu við námsráðgjafa. Kennari mætir einnig
á ýmsa fundi þar sem sem haldnir eru í sambandi við nemandann. Undirbúningur fyrir þessa tíma er
ef tilvill örðuvís en aðra tíma en hér þarf kennari að kynni sér námsefni í mörgum greinum.
Einnig segja að nemendur taki oft kannanir í stuðningsáfanganum og fl.

Sent á formann vinnumatsnefndar
o Starfsnám 1: Helga Jóhanna Baldursdóttir hel9.illQ@idnskoliDJJ.is
o Starfsnám 2 og listgreinar: Gréta Mjöll Bjarnadóttir greta@fa.is
X Félagsgreinar / lorótur I Starfsbrautir: Lára Stefánsdóttir lar_g_@mJ[.i_~
o TungumálI íslenska: Halldóra Sigurðardóttir hals@mh.i.§
o Raunereinar I Stærðfræði: Lárus H. Bjarnason larushb(ci)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.

Verkefnisstjórn

um vinnurnat

framhaldsskólakennara,

Sími 545~8800. Netfang:

Skuggasundi

gudmundur:@v~rkefQi~sj:jorn.i_s

3,

101 Reykjavík.
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vegna
vinnumats framhaldsskólakennara
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Vinnumatsnefnd 3

Málsnúmer

Nafn skóla
FVA

Afangaheiti
Stuðningsáfangi á starfsbraut

Dagsetning sem málið barst

Dagsetning úrskurðar
18. nóv. 2015

Niðurstaða vinnumatsnefndar
Vinnumatsnefnd 3 telur gögn skorta til að hægt sé að úrskurða endanlega um vinnumat .stuönínqáfanqa" á
starfsbraut.
Vinnumat snýst um störf kennara við kennslu - A-hluta vinnutímans - og því þarf í upphafi að svara spurningunni
hvort um raunverulegan áfanga og þá kennslu sé að ræða?
Af gögnum má ráða að nemendur fái einingar fyrir þátttöku í þessum .stuðninqsáfanqa". Út frá því telja fulltrúar
Kl að ætti að líta á vinnu kennara við .stuðnlnqsáfanqa" sem kennslu og í kjölfarið leggja sýnidæmi um kennslu á
starfsbraut til grundvallar vinnumat hans. Þvi eru fulltrúar menntamálaráðuneytisins ósammála enda eigi ekki öll
atriði sýnidæmanna við, skv. gögnum.
Þrátt fyrir þennan ágreining er vinnumatsnefnd 3 öll sammála um að gögn málsins bendi til þess að í raun sé ekki
um að ræða hefðbundna kennslu á starfsbraut, heldur aðstoð við heimanám i ýmsum greinum. Það þykir
nefndinni benda til að ekki sé um raunverulegt einingabært nám og þá ekki heldur um kennslu að ræða, heldur
vinnu sem ætti fremur heima í C-hluta vinnutíma kennara. Það er þó ekkert sem bannar að einhverjar forsendur
vinnumats séu lagðar tíl grundvallar útreikningi á þeim tíma sem fer í vinnu víð þennan .stuöninqsátanqa".
Vinnumatsnefnd 3 hvetur kennara og skólastjórnendur FVA til að grandskoða uppbyggingu þessa
,stuðningsáfanga" og senda frekari gögn telji þeir ranga þá ályktun nefndarinnar um að um C-hluta starf sé að
ræða.

Framvinda máls:
~ál
afgreitt
o Máli vísað til úrskurðarnefndar
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