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

Dagsetning tilvísunar

Menntaskólinn á Ísafirði

450 4400

Skólameistari

Netfang

Jón Reynir Sigurvinsson

jon@fvi.is

Kennari / Kennarar

Netfang

04. 10. 2015
Símanúmer skóla

XXXX
Áfangaheiti og áfangalýsing (vefslóð)

Stöðugleiki skipa STL213
Ágreiningsefni

Bókalaus áfangi.
Þessi áfangi hefur ekki verið kenndur hér við skólann áður og ekki um að ræða að fá gögn frá öðrum.
Ég hef ekki kennt áfangann áður og þarf því að útbúa allt kennsluefnið með gerð ítarefnis sem er
lesmál á íslensku endursagt úr dönsku og ensku auk uppsetningar á stöðugleika-útreikningum í exel
Það er túlkun skólameistara að ekki skuli greitt fyrir gerð námsefnis.

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

Fylgigögn
□ Vinnumat kennara
□ Vinnumat skólameistara
□ 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 vinnumatsnefndar vegna
vinnumats framhaldsskólakennara
Vinnumatsnefnd
Vinnumatsnefnd 1
Nafn skóla
Menntaskólinn á Ísafirði
Dagsetning sem málið barst
5.10.2015

Málsnúmer
VMNI-009
Áfangaheiti
STL213
Dagsetning úrskurðar
9.10.2015

Niðurstaða vinnumatsnefndar

Vinnumatsnefnd 1. vill ítreka að grein 7. í kjarasamningi frá apríl 2014 er virkur hluti af kjarasamningnum
og því þurfa skólar að efna þau atriði sem þar eru nefnd, þrátt fyrir að þau hafi ekki öll verið sett miðlægt
inn í sýnidæmin.
Í Námsefniskafla 7. greinar segir að taka beri tillit til hvort til sé námsefni eða semja þurfi námsefni að öllu
leyti eða að hluta.
Vinnumatsnefnd 1. telur að greiða beri kennaranum fyrir þá vinnu sem hann sannarlega þarf að vinna til að
hægt sé að kenna áfangann STL 213 á fullnægjandi hátt, hins vegar teljum við okkur ekki hafa neinar
forsendur til að meta hversu mikið beri að greiða fyrir slíka vinnu. Það verður að vera samkomulag milli
kennara og skólastjórnenda hverju sinni.

Framvinda máls:
□ Mál afgreitt
□ Máli vísað til úrskurðarnefndar

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

