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8. stjórnarfundur Félags framhaldsskólakennara 2014-2017
Haldinn miðvikudaginn 29. október 2014
Í þjónarými Menntaskólans í Kópavogi
Fundur settur kl. 15:22
Mættir: Guðríður Arnardóttir formaður, Guðný Lára Petersen, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, Kjartan
Þór Ragnarsson, Reynir Þór Eggertsson og Elna Katrín Jónsdóttir starfsmaður FF.
Helga Helena Sturlaugsdóttir og Sigríður Ragna Birgisdóttir varamenn boðuðu forföll.

1.
Fundargerð síðasta fundar
Samþykkt.
2.
Drög að frumvarpi um Menntamálastofnun - Guðríður
Formaður fór yfir tildrög stofnunar Menntamálastofnunar. Litlar sem engar breytingar virðast í raun
fyrirhugaðar á starfsemi þeirra stofnana sem flytjast undir hina nýju stofnun (Námsgagna- og
Námsmatsstofnunar), en breytingar verða á yfirstjórn - engin stjórn verður yfir þessari nýju stofnun,
heldur heyrir forstjóri hennar beint undir ráðherra. Nokkrir félagsmenn FF starfa hjá Námsmatsstofnun og þarf FF að beita sér fyrir því að ráðningarskilyrði og réttindi þeirra skerðist ekki við
breytingarnar. Aðalheiður varaformaður KÍ er að öðru leyti með þau mál sem tengjast KÍ og
sameiningunni á sinni könnu.
3.
Frumvarp til laga um framhaldsskóla - Guðríður
Formaður kynnti þetta frumvarp sem er í raun mjög lítið. Þar ber það helst að þar er sett inn heimild
til gjaldtöku fyrir rafræn gögn, en stefna KÍ er að framhaldsskólinn eigi að vera gjaldfrjáls og
námsgögn að öllu leyti innifalin. Þá þarf að minna á ákvæði sem þegar er í lögum um að setja ætti á
stofn sérstakan sjóð til að styrkja fátæka nema til námsgagnakaupa - en það hefur aldrei verið gert.
4.
Fjárframlög til félagsdeilda - Guðríður
Formaður tjáði stjórn að ekkert nýtt væri að frétta.
5.
Vinnudeilusjóður - Guðríður
Stjórn Vinnudeilusjóðs hefur gefið grænt ljós á styrk til félagsins vegna kostnaðar við verkfallið í vor.
Stjórnin gerði nokkrar athugasemdir þar sem ekki hafi verið haft samband áður en ákvörðun var tekin
um ákveðin útgjöld. Formaður sagðist hafa kvatt stjórn Vinnudeilusjóðs til að setja eða leggja til
samræmdar reglur og ferli fyrir öll félögin.
6.
Starfsmanna- og fjármál - Guðríður
0,1% fræðsluprósentan úr samningunum frá því í vor er farin að skila sér til félagsins. Þetta er talsvert
fé og á næsta stjórnarfundi þarf að taka ákvarðanir um hvernig við notum þetta fé. Rætt var um
hugsanlegar breytingar varðandi starfsmannamál á vormánuðum, en engin ákvörðun tekin.
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7.

Önnur mál
a.
0,1% - fyrirspurn um styrkveitingu - Guðríður
Formaður gerði grein fyrir að félaginu hefði borist fyrirspurn um hvort það styrkti félagsdeildir
til að halda starfsdag um allt sem tengist barnavernd. Málið rætt, en ákveðið að setja
samræmdar reglur um umsóknarferli áður en farið væri í að úthluta fé á þennan hátt.
b.
Forystufræðsla KÍ - Reynir
Ritara og öðru stjórnarfólki hafa borist ábendingar um að forystufræðsla KÍ sem boðið var upp
á á dögunum hafi verið of löng, eða dagskráin teygð um of, svo að margir af þeim sem boðið
var hafi átt erfitt með að taka leyfi frá kennslu.
c.
Staða mála í kjaradeilu Félags tónlistarskólakennara - Hanna Björg
Varaformaður spurði formann hvort eitthvað væri að frétta af kjaradeilu félaga okkar í FT.
Formaður tjáði stjórn að staða virtist erfið. Samþykkti stjórn eftirfarandi ályktun í kjölfarið:
Kópavogi 29. október 2014
Stjórn Félags framhaldsskólakennara lýsir yfir fullum stuðningi við
kjarabaráttu tónlistarskólakennara
Ein stærsta útflutningsgrein þjóðarinnar er tónlist og hefur komið Íslandi
rækilega á kortið í alþjóðlegu samhengi. Tónlist á verulegan þátt í gríðarlegri
aukningu á fjölda ferðamanna undanfarna tvo áratugi með stórauknum
gjaldeyristekjum þjóðarinnar. Þær tekjur halda m.a. uppi velferðarkerfi
landsins.
Slíkur árangur verður ekki til af sjálfu sér, allt okkar frábæra tónlistarfólk og
stolt þjóðarinnar á erlendri grundu hefur hlotið menntun sína í
tónlistarskólum landsins.
Verði kjör Tónlistarskólakennara ekki leiðrétt er hætt við að við missum
frábært hæfileikafólk í önnur störf með ófyrirséðum afleiðingum og skaða
fyrir íslenskt samfélag.
Stjórn Félags framhaldsskólakennara lýsir yfir stuðningi við réttmæta baráttu
Félags tónlistarskólakennara fyrir bættum kjörum, það eru engin rök eru fyrir
því að launasetning Tónlistarskólakennara sé lakari en annarra kennarastétta
og skorum við á Samband íslenskra sveitarfélaga að koma til móts við
réttlátar kröfur tónlistarskólakennara nú þegar.
d.
Hvítbókar-/fjárlagamál
Umræður spunnust um þá ætlun menntamálaráðherra að skerða aðgengi eldri nemenda að
framhaldsskólamenntun og var í kjölfarið ályktað:
Stjórn Félags framhaldsskólakennara lætur kanna hvort útilokun nemenda 25
ára og eldri frá námi í framhaldsskólum landsins standist stjórnarskrá. Stjórn
Félags framhaldsskólakennara leggur áherslu á jafnan aðgang allra
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landsmanna að námi í framhaldsskólum landsins og krefst þess að innihald
náms í þessum skólum verði ekki skert frá því sem nú er. Stjórnin minnir á
að lög um framhaldsskóla frá árinu 2008 bjóði upp á sveigjanlegan námstíma
til stúdentsprófs og fljótandi skil á milli skólastiga. Stjórnin telur einn helsta
styrk íslenska framhaldsskólans vera þann sveigjanleikja sem ríkt hefur og þá
þjónustu sem nemendum með mismunandi forsendur er veitt í anda skóla án
aðgreiningar.
Stjórn Félags framhaldsskólakennara tekur undir þau sjónarmið að minnka
þurfi brottfall úr framhaldsskólunum og hækka hlutfall ungs fólks með
formlega menntun. Stjórnin telur þó vandséð að þessi markmið náist með því
að gera eldri nemendum erfiðara fyrir að mennta sig. Hingað til hafa íslenskir
framhaldsskólar staðið öllum nemendum opnir óháð aldri, en nú á að vísa
eldri nemum í önnur, einkarekin úrræði. Þau úrræði eru mun dýrari en
framhaldsskólinn og mörgum torveldari vegna búsetu. Það er hætt við að
þessi fyrirhugaða skipan mála muni koma í veg fyrir að einhverjir eldri en 25
ára aldri hefji nám að nýju. Telur stjórnin að hér geti hugsanlega verið um
stjórnarskrárbrot að ræða enda er almennt óheimilt að mismuna sjálfráða
aðilum á grundvelli aldurs með þeim hætti sem stjórnvöld stefna hér að.
Stjórn Félags framhaldsskólakennara varar við markaðsvæðingu íslensks
menntakerfis. Íslendingar hafa borið gæfu til að byggja upp menntakerfi þar
sem allir þegnar landsins hafa átt rétt á fyrsta flokks menntun, óháð stétt og
stöðu. Jafn aðgangur að menntun er ein aðalundirstaða þess
hagsældarsamfélags sem varð til á Íslandi á öldinni sem leið. Markaðsvæðing
íslenska menntakerfisins mun augljóslega auka misskiptingu í samfélaginu
og þar með grafa undan hagsæld landsins til framtíðar.
Stjórn félagsins ítrekar mikilvægi þess að við alla stefnumótun í
menntamálum í landinu séu sérfræðingarnir, þ.e. kennararnir, kallaðir til
samráðs og samstarfs.
e.
Vinnumat - Elna og Reynir
Fulltrúar FF í verkefnisstjórn um vinnumat kynntu stjórn fyrirhugaðan kynningarfund fyrir
framhaldsskólakennara á höfuðborgarsvæðinu og suðvesturhorninu í Flensborgarskóla,
þriðjudaginn 4. nóv., auk 7 annarra funda sem halda á víðs vegar um landið nú í nóvember. Enn
er margt óljóst en vinnunni miðar áfram að mati fulltrúanna.
Fundi slitið kl. 17:08
Fundarritari: Reynir Þór Eggertsson
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