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148. fundur stjórnar Kennarasambands Íslands
Haldinn í Kennarahúsinu við Laufásveg
Föstudaginn 19. ágúst 2011 kl. 09:30
Mættir voru: ÞÁH, BB, GR, ÓL, ÞD, SMÓ, AS, KES, ÞP (Þór Pálsson), HFG, HBJ, IK, HÞ, OSJ og
HEH sem skrifaði fundargerð. SG boðaði forföll.
ÞÁH, formaður KÍ, setti fundinn og kynnti dagskrá. ÞP, nýr formaður FS, var sérstaklega boðinn
velkominn á sinn fyrsta fund í stjórn KÍ.
Dagskrá:
1. Fundargerð 147. fundar.
2. Frá kjörstjórn KÍ, niðurstaða atkvæðagreiðslna um kjarasamninga FF og FS, FSL, SÍ, FT og
verkfallsboðun FL.
3. Staðan í kjarasamningavinnu FL.
4. Vísindasjóður FF og FS, samþykkt frá aðalfundi FS.
5. Skjöl þings KÍ, áframhaldandi vinna. Starfsmenn á kjörtímabilinu - starfsáætlun stjórnar. Skjölum
frá þingi KÍ vísað til starfsnefnda.
6. Skipað í ritstjórn Skólavörðu, Siðaráð, Jafnréttisnefnd og Vinnuumhverfisnefnd. Skipaður
starfshópur um útgáfumál KÍ.
7. Lögfræðimál.
8. Tilnefning fulltrúa KÍ í stjórnir Barnamenningarsjóðs og Þróunarsjóðs námsgagna.
9. Frá Orlofssjóði.
10. Frá Vinnudeilusjóði, umboð til formanns. (Formaður sjóðsins situr fundinn undir þessum
dagskrárlið).
11. Önnur mál.
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1. Fundargerð 147. fundar
Fundargerð 147. fundar samþykkt.
2.
a.

Frá kjörstjórn KÍ, niðurstaða atkvæðagreiðslna um kjarasamninga FF og FS, FSL, SÍ, FT
og verkfallsboðun FL
Kynnt bréf kjörstjórnar KÍ um niðurstöðu rafrænnar atkvæðagreiðslu um boðun verkfalls KÍ
vegna Félags leikskólakennara þann 22. ágúst 2011.
Á kjörskrá voru: 1.798
Atkvæði greiddu: 1.523 eða 84,7
„Já“ sögðu:
1.464 eða 96,1%
„Nei“ sögðu:
51 eða 3,3%
Auðir seðlar voru 8 eða 0,6%.

b.

Kynnt bréf kjörstjórnar KÍ um úrslit í allsherjaratkvæðagreiðslu um kjarasamning KÍ vegna Sí og
Sambands íslenskra sveitarfélaga sem undirritaður var 29. maí 2011.
Á kjörskrá voru: 569
Atkvæði greiddu: 318 eða 55,9%
„Já“ sögðu:
286 eða 89,9%
„Nei“ sögðu:
24 eða 7,6%
Auðir seðlar voru 8 eða 2,5%.

c.

Kynnt bréf kjörstjórnar KÍ um úrslit í rafrænni allsherjaratkvæðagreiðslu meðal félagsmanna FF
og FS um samkomulag KÍ vegna framhaldsskóla og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs um breytingar
og framlengingu á kjarasamningi aðila, sem skrifað var undir 26. maí 2011.
Á kjörskrá voru: 1.519
Atkvæði greiddu: 663 eða 43,6%
„Já“ sögðu:
493 eða 74,4%
„Nei“ sögðu:
147 eða 22,2%
Auðir seðlar voru 23 eða 3,4%.

d.

Kynnt bréf kjörstjórnar KÍ um úrslit í rafrænni allsherjaratkvæðagreiðslu um kjarasamning KÍ
vegna FT og Sambands íslenskra sveitarfélaga, sem skrifað var undir 30. maí 2011.
Á kjörskrá voru: 542
Atkvæði greiddu: 163 eða 30,1%
„Já“ sögðu:
156 eða 95,7%
„Nei“ sögðu:
6 eða 3,7%
Einn seðill var auður, eða 0,6%.

e.

Kynnt bréf kjörstjórnar KÍ um úrslit í atkvæðagreiðslur um samkomulag um breytingar og
framlengingu á kjarasamningi milli KÍ vegna FF og FS og Verslunarskóla Íslands, sem skrifað
var undir 8. júní 2011.
Á kjörskrá voru: 83
Atkvæði greiddu: 43 eða 51,8%
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„Já“ sögðu:
„Nei“ sögðu:
f.

Kynnt bréf kjörstjórnar KÍ um úrslit í atkvæðagreiðslu um samkomulag um breytingar og
framlengingu á kjarasamningi KÍ vegna FF og FS og Tækniskólans sem undirritað var 20. júní
2011.
Á kjörskrá voru:
Atkvæði greiddu:
„Já“ sögðu:
„Nei“ sögðu:

g.

164
35 eða 21,3%
30 eða 85,7%
5 eða 14,3%

Kynnt bréf kjörstjórnar KÍ um úrslit í atkvæðagreiðslu um breytingar og framlengingu á
kjarasamningi milli KÍ vegna FF og FS og Menntaskóla Borgarfjarðar sem skrifað var undir 14.
júní 2011.
Á kjörskrá voru:
Atkvæði greiddu:
„Já“ sögðu:
„Nei“ sögðu:

h.

40 eða 93%
3 eða 7%.

13
6 eða 46,2%
5 eða 83,3%
1 eða 16,7%.

Kynnt bréf kjörstjórnar KÍ um úrslit í allsherjaratkvæða um kjarasamning KÍ vegna FSL og
Sambands íslenskra sveitarfélaga sem undirritað var 21. júní 2011.
Á kjörskrá voru: 452
Atkvæði greiddu: 285 eða 63,1%
„Já“ sögðu:
183 eða 64,2%
„Nei“ sögðu:
88 eða 30,9%
Auðir seðlar voru 14 eða 4,9%.

3.

Staðan í kjarasamningavinnu FL (og annarra aðildarfélaga KÍ)
 Kynntar viðmiðunarreglur í verkfalli Félags leikskólakennara sem samþykktar voru í stjórn FL
10. ágúst 2011. Þar kemur m.a. fram að ekki er heimilt að taka börn á deildir þar sem
deildarstjórinn er í Félagi leikskólakennara. Þær deildir eru lokaðar meðan á verkfalli stendur.
 Lagt fram bréf Samband íslenskra sveitarfélaga dagsett 16. ágúst 2011 til framkvæmdastjóra
sveitarfélaga og leikskólastjóra vegna yfirvofandi verkfalls FL. Lagt fram bréf Félags
leikskólakennara til Sambands íslenskra sveitarfélaga sem er svar við fyrrnefndu bréfi. Þar
segir að örðugt sé að skilja tilmælin sem í því felast á annan veg en þann að þar sé verið að
hvetja til verkfallsbrota. Sem dæmi virðist sem leikskólastjórum sé ætlað að fela
starfsmönnum, sem ekki eru félagsmenn í FL, að ganga í störf deildarstjóra og ófaglærðum að
ganga í störf leikskólakennara, jafnvel með tilflutningi milli deilda. Í bréfinu leggur FL
áherslu á að slíkt verði ekki liðið af hálfu félagsins komi til verkfalls.
 Lögð fram yfirlýsing frá SNS (Samninganefnd sveitarfélaga) þar sem segir að reynt hafi verið
að ná samkomulagi um framkvæmd boðaðs verkfalls leikskólakennara, en þær viðræður hafi
ekki skilað árangri. Er því lýst yfir af hálfu SNS að vegna ágreinings um framkvæmd
yfirvofandi verkfalls muni hún vísa málinu til úrskurðar félagsdóms komi til verkfalls.
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Eftirfarandi ályktun stjórnar KÍ vegna kjaradeilu Félags leikskólakennara samþykkt samhljóða:
„Stjórn KÍ krefst þess að gengið verði frá kjarasamningum strax við Félag leikskólakennara
þannig að komist verði hjá því að boðað verkfall félagsins skelli á mánudaginn 22. ágúst n.k.
Félag leikskólakennara fer fram á sanngjarna leiðréttingu á launum félagsmenna vegna þess
að þeir drógust aftur úr viðmiðunarstéttum haustið 2008 vegna efnahagshrunsins. Yfirlýst
markmið Kennarasambands Íslands er að sömu laun eigi að gilda fyrir sambærilega menntun
og að kennarastarfið sé metið til launa til jafns við aðra háskólamenntaða sérfræðinga.
Kennarasamband Íslands sér ekki hvernig sveitarfélögin geta dregið það lengur að semja við
leikskólakenna, ekki síst í ljósi þess að samningsaðilar mótuðu þá stefnu í byrjun síðasta
áratugar að laun kennarahópa ættu að vera sambærileg. Sveitarfélögum ber að standa við
gefin fyrirheit.
KÍ fordæmir einnig tilburði Sambands íslenskra sveitarfélaga til verkfallsbrota og þau viðhorf
sem birtast í þeim til menntunar leikskólakennara og starfssviðs og stjórnunarhlutverk
deildarstjóra í leikskólum“.
Umræður um yfirvofandi verkfall FL. HFG gerði grein fyrir stöðunni og sagði að ekki sæi til lands í
deilunni og mikið bæri á milli aðila. (HFG og BB hurfu af fundi laust fyrir kl. 10:00 til þess að mæta á
fund hjá ríkissáttasemjara). Til máls tóku: ÞÁH, HFG, BB,IK, ÞD, HBJ, OSJ, AS, ÓL.
Formenn félaga sögðu frá stöðu kjarasamninga sinna og vinnu sem fram undan er á samningstímanum.
AS vakti athygli á bókun 1 og bókun 2 í kjarasamningi framhaldsskólans. Sú fyrri er tilkomin vegna
þess að framhaldsskólinn varð fyrstur til að semja við ríkið í vor og felur hún í sér að samningsaðilar
fari yfir ýmis ákvæði í samningum annarra við ríkið, s.s. um réttindamál og fleira. AS sagði að
samningsaðilar myndu setjast yfir bókun 1 á næstu dögum. Í bókun 2 er kveðið á um samningagerð
inni á samningstímanum um framhaldsskólalögin og námskrá eftir að starfshópur skv. samkomulagi
KÍ/framhaldsskóla og mennta- og menningarmálaráðherra með kjarasamningnum hefur skilað
tillögum um aðlögun starfa og vinnutilhögunar í framhaldsskólum að nýjum lögum og námskrá. AS
sagði FF hafa hafið undirbúning fyrir þátttöku í þessum starfshópi m.a. með því að fá fræðslu um
hugmyndafræði breytingastjórnunar og hvernig væri hægt að nýta hana í vinnunni framundan.
OSJ vakti einnig athygli á nauðsyn þess að gera samanburð á launum sérfræðinga hjá ríki og á
almennum markaði, sbr. BHM.
Lögð fram svohljóðandi samþykkt fyrsta aðalfundar Félags stjórnenda:
„1. aðalfundur FSL, haldinn 17. og 18. maí 2011, beinir því til stjórna KÍ og kjararáðs KÍ að
þær beiti sér fyrir því að greiðslur úr sjúkrasjóð KÍ og vinnudeilusjóði verði undanþegnar
sköttum“.
Málinu vísað til áframhaldandi vinnslu stjórnar.
4. Vísindasjóður FF og FS, samþykkt frá aðalfundi FS
Lagt fram bréf Þórs Pálssonar formanns FS. Þar er tilkynnt að aðalfundur FS, haldinn á Laugum í
Reykjadal 7. júlí 2011, hafi kosið Elísabetu Siemsen fulltrúa sinn í stjórn Vísindasjóðs FF/FS. Á
fundinum var samþykkt eftirfarandi ályktun:
„Aðalfundur Félags stjórnenda í framhaldsskólum haldinn á Laugum 7. júlí 2011 lýsir yfir
vonbrigðum með bókun stjórnar Kennarasambands Íslands (KÍ) frá 25. mars 2011 varðandi
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málefni Vísindasjóðs FF og FS og óskar eftir að hún verði tekin af heimasíðu KÍ“.
Í bréfi ÞP er ennfremur skýrt frá því að stjórn FS hafi lagt til eftirfarandi bókun um starfshætti KÍ
varðandi málefni og fulltrúa FS í stjórn Vísindasjóðs FF/FS:
„Aðalfundur FS lýsir fullu trausti á störf Elísabetar Siemsen, fulltrúa FS í stjórn Vísindasjóðs
FF og FS og annarra sem sitja í stjórninni, er varða málefni sjóðsins tengd aðstöðugjaldi til
KÍ og bókhaldi sjóðsins. Aðalfundur ályktar einnig að fullt traust sé til stjórnar Vísindasjóðs
FF og FS til að leiða málið áfram þannig að kjarasamningsbundnir hagsmunir félagsmanna í
FS og FF séu tryggðir innan sjóðsins og KÍ. Aðalfundurinn minnir á að Vísindasjóður FS og
FF er eign félagsmanna þessara félaga enda reistur á samningi um kjör stjórnenda og
kennara í framhaldsskólum“.
Í niðurlagi bréfsins er óskað eftir því að bókun stjórnar KÍ frá 25. mars verði tekin af heimasíðu KÍ og
lausn verði fundin á málefnum Vísindasjóðs FF/FS.
ÞÁH vísaði til bókunar stjórnar frá 9. júní 2011 varðandi samstarf við formenn/stjórnir FF og FS um
lausn málsins. Samkvæmt því sé samkomulag um að KÍ afhendi sjóðnum öll gögn sem lúta að
bókhaldi og öðrum atriðum varðandi Vísindasjóðs FF og FS
Stjórn KÍ samþykkir að verða við beiðni aðalfundar FS um að fjarlægja bókun um málið í fundargerð
stjórnarfundar 25. mars 2011 af heimasíðu KÍ.
Stjórn KÍ samþykkir að leita til Atla Harðarsonar fyrrv. formanns siðaráðs KÍ um að hann hafi
milligöngu um lausn málsins. Jafnframt samþykkt að ræða málið nánar á næsta fundi stjórnar.
Til máls tóku undir þessum lið: ÞÁH, AS, HÞ, ÞD, SMÓ, KES, ÞP, ÓL.
5.

Minnislisti um skjöl frá 5. þingi KÍ, áframhaldandi vinna. Starfsmenn á kjörtímabilinu starfsáætlun stjórnar. Skjölum frá þingi KÍ vísað til starfsnefnda
Lagður fram minnislisti um verkefni í framhaldi af 5. þingi KÍ sbr. fundargerð 147. fundar. Skjölum
frá 5. þingi KÍ vísað til starfsnefnda í samræmi við tillögu formanns.
6. Skipað í ritstjórn Skólavörðu, Siðaráð KÍ, Jafnréttisnefnd KÍ og Vinnuumhverfisnefnd KÍ
Stjórnirnar skipti sjálfar með sér verkum. Stjórn KÍ staðfesti verkaskiptinguna.
Skipað í ritnefnd Skólavörðu.
Hún er þannig skipuð:
 Baldur Þorsteinsson FG
 Steinunn Inga Óttarsdóttir FS
 Sigríður Snjólaug Vernharðsdóttir FF
 Sveinlaug Sigurðardóttir FL
 Ólöf Una Jónsdóttir FT
 Margrét Sigursteinsdóttir SÍ
 Kristín Gísladóttir FSL

Skipað í Siðaráð KÍ.
Það er þannig skipað:
 Mjöll Matthíasdóttir FG
 Guðlaugur Pálmi Magnússon FS
 Linda Ósk Sigurðardóttir FL
 Sigrún Þórsteinsdóttir FSL
 Ægir Karl Ægisson FF
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Skipað í Jafnréttisnefnd KÍ.
Hún er þannig skipuð:
 Hreiðar Oddsson FG
 Hanna Björg Vilhjálmsdóttir FF
 Ágústa Dröfn Kristleifsdóttir FL
 Helmut Hinrichsen FS
 Erna Káradóttir FSL (fulltrúi stjórnenda)

Skipað í Vinnuumhverfisnefnd KÍ.
Hún er þannig skipuð:
 Sigurður Halldór Jesson FG
 Ásdís Ingólfsdóttir FF
 Petrea Óskarsdóttir FT
 Sif Stefánsdóttir SÍ
 Ágústa Dröfn Kristleifsdóttir FL

Stjórn KÍ samþykkir að setja á fót nefnd til að fjalla um útgáfumál KÍ, m.a. Skólavörðuna o.fl.
Nefndina skipa BB, ÓL, AS og HFG. BB er falið að kalla nefndina saman.
7. Lögfræðimál
ÓL sagði frá ágreiningsmáli við Mosfellsbæ þar sem deilt er um hvort uppsagnarfrestur sé hluti af
biðlaunatíma. Samþykkt að FG feli lögmanni að sækja málið fyrir dómi. Fleiri mál gætu verið í
uppsiglingu.
AS greindi frá uppsagnarmálum nokkurra félagsmanna sem hafa að undanförnu fengið lögfræðiþjónustu hjá starfandi lögmönnum úti í bæ á vegum KÍ og hafi formaður KÍ verið upplýstur um þessi
mál jafnóðum. Fyrirsjáanlegt er að sumum þessara mála þurfi að stefna fyrir dómstóla skv. áliti
lögmanna og óskaði AS eftir samþykki vegna þessa. (6 mál hjá Gísla Guðna Hall, 2 mál hjá Ragnari
H. Hall, 2 mál hjá Stefáni A. Sveinssyni).
ÞÁH sagði frá kærumáli á hendur fyrrverandi kennara við Réttarholtsskóla. Fram kom í máli að u.þ.b.
fimmtán mál væru nú í formlegri vinnslu hjá lögfræðingum.
8. Tilnefningar
Samþykkt að tilnefna Guðbjörgu Ragnarsdóttur fulltrúa KÍ í stjórn Barnamenningarsjóðs og Soffíu
Þorsteinsdóttur varamann í sömu stjórn.
Samþykkt að tilnefna Harald Frey Gíslason (FL) og Önnu Maríu Gunnarsdóttur (FF) fulltrúa KÍ í
stjórn Þróunarsjóðs námsgagna og Guðbjörgu Ragnarsdóttur(FG) og Svanhildi M. Ólafsdóttur (SÍ)
varamenn í sömu stjórn.
Staðfest tilnefning Hafdísar Daggar Guðmundsdóttur í nefnd sem velferðarráðherra hefur ákveðið að
skipa um endurskoðun reglna um einelti á vinnustöðum.
9. Orlofssjóður
Lagt fram erindi frá varaformanni og ritara framkvæmdastjórnar Orlofsjóðs KÍ þar sem óskað er eftir
að formaður sjóðsins fái greiddar fyrir störf sín sem nemur 25% stöðuhlutfalli og sé greiðsla fyrir
fundarsetu innifalin. Samþykkt að heimila formanni að semja við formann sjóðsins um ofangreint
fyrirkomulag sem komi til endurskoðunar að ári liðnu, enda sé vinnuframlag skilgreint og starfslýsing
liggi fyrir.
Jafnframt er í erindi varaformanns og ritara Orlofssjóðs farið fram á að formaður Orlofssjóðs KÍ fái
heimild til að samþykkja lestrartíma fyrir fundi stjórnar sjóðsins og honum falið að meta hvenær
greiða skuli lestíma. Þessu var hafnað að svo komnu máli en samþykkt að mynda starfshóp sem
endurskoði reglur um greiðslu launa og þóknana á vegum KÍ, aðildarfélaga, nefnda og sjóða.
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Samþykkt að aðildarfélögin tilnefni hvert einn fulltrúa í starfshópinn auk þess sem HÞ starfi með
hópnum. Formaður KÍ kallar hópinn saman. Til máls tóku: ÞÁH, AS, HÞ, ÞD, ÓL, IK, og SMÓ.
10. Vinnudeilusjóður
Ingibergur Elíasson formaður stjórnar Vinnudeilusjóðs sat fundinn undir þessum lið og útskýrði
verkferla og samþykktir stjórnar Vinnudeilusjóðs í þeim tilgangi að koma í veg fyrir misskilning. IE
gerði grein fyrir samþykktum stjórnar Vinnudeilusjóðs frá 30. maí 2011: 1) um meginreglur fyrir
úthlutun verkfallsbóta, 2) reglur um verkfallsbætur og 3) um greiðslur til aðildarfélaganna vegna
vinnu við kjarasamninga.
Fram kom að stjórn Vinnudeilusjóðs væri vel á veg komin að undirbúa greiðslur úr sjóðnum kæmi til
verkfalls leikskólakennara. Ennfremur kom fram að handbært fé sjóðsins væri nú um 1,2 milljarðar
króna, en kæmi til verkfalls þyrfti að endurskoða innheimtu iðgjalds til sjóðsins.
AS benti á að mikil vinna væri framundan á samningstímanum hjá félögum KÍ og varpaði því fram
hvort ekki þyrfti að ræða hugsanlega þátttöku Vinnudeilusjóðs í kostnaði vegna þessarar vinnu. ÞÁH
benti á að sömu sjónarmið hefðu komið fram hjá fleiri félögum. IE sagði að stjórn sjóðsins myndi taka
þetta til skoðunar.
Formaður upplýsti að fjárhagsráð yrði kallað saman til fundar í næstu viku. Til máls tóku undir
þessum lið auk IE: ÞÁH, HÞ, BB, HFG, ÓL, HBJ, AS, ÞD, SMÓ.
11. Önnur mál
11.1 Þing EI
ÞÁH, BB og ÓL sóttu þing Ei í Suður Afríku. ÞÁH vakti athygli á því að þar hefði í fyrsta sinn verið
mörkuð skólamálastefna fyrir allan heiminn og liggur hún fyrir í bókarformi. Samþykkt var að þýða
hana á íslensku.
11.2 Umboð staðfest
Staðfest umboð til handa HÞ skrifstofustjóra KÍ til að hafa umsjón með rafrænum skilríkjum fyrir
hönd KÍ.
Kynnt bréf frá formanni Vinnudeilusjóðs KÍ þar sem tilkynnt að stjórn Vinnudeilusjóðshafi veitt
Ingibergi Elíassyni og Guðbjörgu Hörpu Ingumundardóttur fullt umboð til að undirrita samninga fyrir
hönd sjóðsins. Jafnfram tilkynnt að umboð Valgeirs Gestssonar til undirritunar samninga og umsjón
með greiðslum f.h. sjóðsins hefði verið fellt niður.
Í bréfinu er óskað eftir að Kennarasambandið tilnefni fulltrúa sinn til að fara með umboð vegna
peningagreiðslna fyrir sjóðinn. Staðfest að HÞ færi með þetta umboð.
11.3 Samstarfsnefnd um símenntun
ÞÁH gerði grein fyrir viljayfirlýsingu samstarfsnefndar um símenntun / starfsþróun kennara á leik-,
grunn- og framhaldsskólastigi sem hann undirritaði fyrir hönd KÍ 30. júní sl. Fram kom að Elna Katrín
Jónsdóttir ætti sæti í stýrihóp verkefnisins. Samþykkt var að Guðbjörg Ragnarsdóttir verði fulltrúi KÍ í
ritstjórn upplýsingaveitu á netinu sem ætlað er að auðvelda samræmingu og flokkun á
símenntunartilboðum fyrir kennara.
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11.4 ENIRDELM
ÞÁH sagði frá bréfi Steinunnar Helgu Lárusdóttur formanns ENIRDELM (European Network for
Research and Development in Educational Leadership and Development) sem eru evrópsk samtök
sérfræðinga á sviði menntastjórnunar. Samtökin halda ráðstefnu hér á landi dagana 22. - 24. september
nk. KÍ eru boðin 20 sæti á ráðstefnunni. Þema ráðstefnunnar er Education and Practice of School
Leaders: The Ethical Dimension. Samþykkt að vísa málinu til félaga stjórnenda, (SÍ, FSL og FS). FS
og FSL hafa þegar ákveðið að taka þátt í ráðstefnunni.
11.5 Þróunarstarf
Rætt um þróunarstarf sbr. ályktun 5. þings KÍ um stuðning við þróunarstarf. ÓL bar fram munnlega
tillögu FG um slíkt starf. ÓL var falið að móta formlega tillögu um málið fyrir næsta stjórnarfund þar
sem stjórnin geti tekið afstöðu 2 - 3 valkosta.
11.6 Auglýsingar og tilboð á heimasíðu
ÓL sagði frá gagnrýni vegna þess að aðeins eitt fyrirtæki byði félagsmönnum KÍ upp á afsláttarkjör á
bensíni. Fram kom áhugi á að stjórn KÍ leitaði fleiri tilboða um afsláttarkjör sem nái til allra
félagsmanna en slík tilboð verði þó aðeins birt á sérsíðum tengdum vef KÍ. Samþykkt að vísa málinu
til hóps sem vinnur að endurskoðun á heimasíðu KÍ.
11.7 NLS förbundseminar
Skýrt frá undirbúningi vegna NLS förbundseminar sem haldið verður hér á landi 28. - 29. september
nk. Samþykkt hefur verið að allir stjórnarmenn geti setið ráðstefnuna.
11.8 Samanburður á vinnutíma kennara hér á landi og annars staðar á Norðurlöndum
AS greindi frá því að einn liður í undirbúningi FF fyrir breytingavinnunni á samningstímanum væri að
safna upplýsingum um vinnutíma kennara á hinum Norðurlöndunum. AS varpaði því fram hvort
félögin vildu slá sig saman um þessa upplýsingaöflun og leituðu m.a. til skrifstofu NLS um aðstoð og
milligöngu við félögin úti.
11.9
Næsti stjórnarfundur
Formaður tilkynnti að áformað hefði verið að halda næsta stjórnarfund 23. september , en vegna
ráðstefnu skólastjórnenda á sama tíma væri líklegt að honum yrði flýtt og hann haldinn þriðjudaginn
20. september. Annars væri miðað við að stjórnarfundir yrðu að jafnaði haldnir þriðja föstudag í
mánuð kl. 8:30 - 12:00.

Fleira var ekki gert.
Fundi slitið kl. 12:15
Guðbjörg Ragnarsdóttir ritari
Helgi E. Helgason fundarritari
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