Beiðni um úrskurð vinnumatsnefndar vegna
vinnumats framhaldsskólakennara
Ábyrgðaraðili / ábyrgðaraðilar erindis:
o Skólameistari
X Kennari / Kennarar Stjórn kennarafélags VMA
Nafn skóla
Verkmenntaskólinn á Akureyri

Dagsetning tilvísunar

Símanúmer skóla

Skólameistari
Hjalti Jón Sveinsson

Netfang
Hjalti@VMA.is

Kennari I Kennarar
Stjórn kennarafélags VMA

Netfang

~

Áfangaheiti og áfangalýsing (vefslóð)
Símatsáfangar í VMA.
Agreiningsefni.
Kennarafélag VMA óskar eftir úrskurði um útreikning á vinnutíma vegna námsmats.
Stjórnendur skólans hafa tekið einhliða ákvörðun um að taka út 12 tíma (fyrir 3. eininga áfanga) sem skráðir eru
undir prófagerð og framkvæmd lokaprófs í öllum símatsáföngum en bæta kennurum þennan tíma síðan með því
að breyta staðinni kennslu úr 15 vikum í 17. ÞÓ svo að heildarvinnutímamat breytist ekki af þessum sökum þá er
hér gengið gegn ákvæðum kjarasamnings og skýrslu verkefnisstjórnar að mati fulltrúa kennara. Við teljum rétt að
skrá þessa tíma undir liðnum verkefnis og prófagerð á kennslutíma og förum hér með fram á úrskurð
vinnumatsnefnda um þetta efni.
Máli okkar til stuðnings vísum við í kjarasamning Fjármála- og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs og
Kennarasambands íslands frá 4.4.2014 og skýrslu verkefnisstjórnar þar sem á blaðsíðu 7 og 8 er tekið skýrt fram
hvernig meðhöndla eigi vinnumatsútreikning vegna námsmats.

Úr skýrslu verkefnastjórnar

Ýmsír vinnuþættir
Verkefnisstjórn telur æskilegt að vinnumat sé hlutlaust gagnvart námsmarsaðferðum. því er mælt með
að heildartími í vinnuþáttunum Verkefnis og prófagerð á kennslutíma og Prófagerð og framkvæmd
lokaprófs sé hinn sami í sambærilegum áföngum óháð því hvaða matsaðferðum er beitt.

Á sama hátt skal í sýnidæmunum skoða vinnuþættina Námsmat, yfirferð prófa og verkefna og
Frágangur námsmats, yfirferð lokaprófs í samhengi, þ.e. að samtala þessara reita sé sú sama óháð
námsmatsfyrírkomulagi.

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

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

Úrskurður

vinnu matsnefndar vegna

vinnumats framhaldsskólakennara
Vinnumatsnefnd

Málsnúmer

Tungumál og íslenska

1

Nafn skóla

Áfangaheiti

VMA

símatsáfangar í VMA

Dagsetning sem málið barst
9. október

Dagsetning úrskurðar
6. nóvember

Niðurstaða vinnumatsnefndar

Vinnumatsnefnd tungumála og íslensku gerir svar vinnumatsnefndar 3 að svari sínu, sbr.
úrskurð hennar frá 28. október sl.

Vinnumatsnefnd 3 hvetur kennara og stjórnendur Verkmenntaskólans á Akureyri til að ræða sig saman að
niðurstöðu um vinnumat enda geta útfærslur á vinnumati verið mjög ólíkar frá grein til greinar og áfanga til
áfanga. Markmið núverandi kjarasamnings er að gera skólum og kennurum kleift að nýta mismunandi útfærslu
enda hefur verið rofin binding milli kennslustundafjölda og eininga sem og náms og prófatíma.
Það er rétt hjá fulltrúum kennara við skólann að í skýrslu verkefnisstjórnar kom fram sú afstaða að ekki yrði
gerður greinarmunur á tegundum námsmats í áætluðum tíma. Þar er gert ráð fyrir því að sá tími sem í
sýnidæmum var áætlaður í gerð og framkvæmd lokaprófs (12 klst. fyrir venjulega þriggja gamalla eininga áfanga)
yrði einnig notaður i undirbúning og framkvæmd námsmats i símati.
Sé kennt i 17 vikur eftir sams konar kerfi og áður verða að jafnaði til 8 klst. i staðinni kennslu og 4 kennslustundir
i undirbúning. Það er því eðlilegt, sé það ekki viljí skólans að hækka vinnumat áfanga frá niðurstöðum
sýnidæmanna, að skipuleggja kennslu þannig að þessi viðbótartími sem myndast verði einungis nýttur í námsmat
hvenær sem er á kennslutímabilinu, hvaða aðferðum svo sem kennari telur eðlilegast að beita. Að öðru leyti telur
vinnumatsmefnd 3 sig ekki geta úrskurðað í málinu enda ekki hægt að úrskurða á einu bretti af eða á um alla
simatsáfanga í einum skóla.
Ef skólinn og kennarar hans vilja miðlæga samræmda útfærslu á vinnumati á slíkt heima hjá samninganefnd en
ekki vinnumatsnefnd. Um slíkt var einfaldlega ekki samið í kjarasamningi.

Framvinda máls:

I Mál afgreitt
o Máli vísað til úrskurðarnefndar

Verkefnisstjórn

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

