Beiðni um úrskurð vinnumatsnefndar vegna
vinnumats framhaldsskólakennara
Ábyrgðaraðili / ábyrgðaraðilar erindis:
o Skólameistari
X Kennari / Kennarar
Nafn skóla

Dagsetning tilvísunar
2. nóvember 2015
Símanúmer skóla

Menntaskólinn við Sund

5807300

Skólameistari

Netfang

Már Vilhjálmsson
Kennari / Kennarar

marv@msund.is
.J: .•....

, •••

Áfangaheiti og áfangalýsing (vefslóð)
íSLE2AA05 og íSLE2AB05 - ekki aðgengilegur á vefnum
Agreiningsefni

íslenskukennarar í Menntaskólanum við Sund vilja koma á framfæri óánægju sinni vegna
mats á vinnu kennara sem kenna 1. bekk í nýju kerfi, líkt og hér greinir:
•

Falskar forsendur þegar við skiptum áföngum í vor; stjórnendur höfðu sagt að allir
íslenskuáfangar yrðu á efra launaþrepi. Eftir að kennsluskiptingu var lokið og
stundatöflur tilbúnar kom í ljós að fyrsti bekkur heyrði undir neðra launaþrep, með
tilheyrandi launaskerðingu fyrir þá kennara sem kenna fyrsta ári.

•

Ekkert aukaálag er reiknað inn í vinnumatið fyrir kennslu nýs áfanga. Nýr áfangi
kallar á miklar breytingar og mikla vinnu. Reiknað er með slíku aukaálagi í vinnumati
og greiðslum fyrir. Við áætluðum álag og tilgreindum það í vinnumati en ekki var
tekið tillit til þess.

Sent á formann vinnumatsnefndar
o Starfsnám 1: Helga Jóhanna Baldursdóttir helgajo@idnskolinn.is
o Starfsnám 2 og listgreinar: Gréta Mjöll Bjarnadóttir greta@fa.is
o Félagsgreinar / íþróttir / Starfsbrautir: Lára Stefánsdóttir lara@mtr.is
o Tungumál/íslenska: Halldóra Sigurðardóttir hals@mh.is
o Raungreinar / Stærðfræði: Lárus H. Bjarnason larushbfiimh.ls

Fylgigögn
o 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 vinnumat framhaldsskólakennara,
Skuggasundi 3, 101 Reykjavík.
Sími 545-8800. Netfang: gudmundur@verkefnisstjorn.is
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vinnumatsnefndar

vegna
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Vinnumatsnefnd

Málsnúmer

tungumál og íslenska
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Nafn skóla

Afangaheiti
íslenska 1. bekkur, íSLE2AA05 og
íSLE2AB05

Menntaskólinn við Sund
Dagsetning sem málið barst

Dagsetning úrskurðar

2. nóv. 2015 frekari upplýs. 16. nóv. 2015

23. 11.2015

Niðurstaða vinnumatsnefndar

Vinnumatsnefnd tungumála og íslensku telur ekki fært að úrskurða um málið eins og
það er sett fram.
Vinnumat er samstarfsverkefni kennara og skólastjórnenda - sbr. upphaf 7. gr.
kjarasamnings Kí og ríkisins. Af erindinu er ekki ljóst hvort málið hafi verið rætt til
hlítar innan skólans. Sú umræða þarf að fara fram áður en vinnumatsnefnd getur fellt
úrskurð.
Geti kennarar og skólastjórnendur ekki komist að niðurstöðu sem báðir aðilar sætta
sig við er mögulegt að senda vinnumatsnefnd annað erindi þar sem viðræðum og
málefnalegum ágreiningi er lýst.
f.h. vinnumatsnefndar um tungumál og íslensku,
Halldóra S. Sigurðardóttir

Framvinda máls:

I Mál afgreitt

o Máli vísað til úrskurðarnefndar

Verkefnisstjórn um vinnumat framhaldsskólakennara, Skuggasundi3, 101 Reykjavík.
Sími 545-8800. Netfang: gudmundur@verkefnisstjorn.is

