27. stjórnarfundur Félags framhaldsskólakennara 2014-2018
Fundur settur kl. 15.05, miðvikudaginn 14. september 2016, í Vestra í KÍ-húsi.
Mætt: Guðríður Arnardóttir formaður, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, Reynir Þór Eggertsson,
Guðný Lára Petersen, Rannveig Klara Matthíasdóttir, nýr varamaður, og Steinunn Inga
Óttarsdóttir, nýr starfsmaður FF.
Guðjón Hauksson varamaður er á Skype.
Óli Njáll Ingólfsson, nýr varamaður, boðaði forföll.
Óli Njáll Ingólfsson í Verzlunarskólanum og Rannveig Klara Matthíasdóttir í
Flensborgarskólanum, nýkjörnir varamenn frá fulltrúafundi FF, 9. sept. sl. boðin sérstaklega
velkomin á sinn fyrsta fund.
1) Fundargerð síðasta fundar
Samþykkt.
2) Tilnefning fulltrúa í starfsgreinaráð málm-, véltækni- og framleiðslugreina - Guðríður
Guðríður gerði grein fyrir því að Hlöðver Eggertsson kennari við Véltækniskólann væri
hættur sem fulltrúi í ráðinu. Varamaður hans er Baldvin Ringsted hjá VMA og er lagt til að
hann taki sæti Hlöðvers.
Samþykkt.
3) Aðalfundur vegna vísindasjóðs – Guðríður
Guðríður gerði grein fyrir niðurstöðum fulltrúafundar FF, 9. sept. sl. Þar var niðurstaðan
eindreginn stuðningur við boðun sérstaks aðalfundar FF og kosningu nýrra fulltrúa FF í
sjóðstjórn. Guðríður hefur sett sig inn í 0,22% iðgjald Tækniskólans vegna Vísindasjóðs sem
sagt er að hafi ekki skilað sér til sjóðsins og endurskoðandi KÍ ætlar að rekja þau framlög frá
árunum 2010 og 2011.
Rætt um fyrirkomulag og staðsetningu. Ákveðið að kalla saman aðalfundarfulltrúa, bjóða
upp á fjarfundarbúnað og rafrænar kosningar. Miðað við 7. nóvember kl. 15.00 til að ná 6
vikum + 10 dagar.
4) Úthlutun mannauðsstyrkja – Guðríður
Formaður gerði grein fyrir umsóknum um mannauðsstyrki. Fjórar umsóknir hafa borist:
1) Kennarafélag Fjölbrautaskólans í Ármúla sækir um styrk til að fá Guðmund Kjerúlf
hjá fræðsludeild vinnueftirlitsins til að halda fyrirlestur um hvernig bregðast skuli
við kynbundnu ofbeldi, kynferðislegu- og kynbundnu árreiti. Áætlaður kostnaður
45.000 kr. Kennarafélagið hyggst bjóða öllu starfsfólki og stjórnendum að sækja
fyrirlesturinn.

2) Kennarafélag Menntaskólans í Hamrahlíð sækir um 200.000 kr. til að halda
námskeið í Safni Sigurjóns í Laugarnesi. Fyrirlesari verður Andri Snær Magnason og
umræðuefnið er Jákvætt og uppbyggilegt andrúmsloft á vinnustað Auk þess mun
formaður félagsdeildar í MH kynna helstu starfsemi Félags framhaldsskólakennara.
Þar á eftir verður unnið í umræðuhópum og Andri Snær mun einnig stýra þeirri
vinnu. Að því loknu verður boðið upp á léttar veitingar og hópeflandi samveru.
Skólinn tekur þátt í kostnaði. Kostnaður við fyrirlestur, leigu og veitingar 200.000 kr.
Kennarahópurinn í MH stendur nú á nokkrum tímamótum þar sem margir kennarar
sjá nú fram á starfslok og mjög margir ungir kennarar hafa hafið þar störf síðust ár.
Því er brýnt að hrista fólk saman og ræða fagleg og félagsleg málefni.
Samverustundin og fræðslan í Sigurjónssafni er hugsuð sem liður í því að efla
mannauð félagsdeildarinnar og einingu.
3) Kennarafélag Fjölbrautaskólans í Garðabæ sækir um styrk (5900 kr.) á mann allt að
200.000 kr.. Námskeið Ostaskólans felast í u.þ.b. tveggja klukkustundarlangri
kynningu á ostum, sögu þeirra, grunntegundum (flokkum), framleiðsluferli, útliti og
bragðeinkennum. Þátttakendum gefst kostur á að smakka hinar ýmsu tegundir um
leið og þeir fræðast um ostana og læra auk þess hvaða meðlæti hentar best hverri
tegund. Námskeið sem þetta er vel til þess fallið að tengja saman kennara úr ólíkum
greinum/deildum, enda viðfangsefnið - matur – víðfeðmt og sammannlegt.
Kennarafélagið er sannfært um að það muni henta til þess að auðga
samstarfsandann hér í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ.
4) Kennarafélag Fjölbrautaskólans við Ármúla sækir um styrk, 60.000, fyrir fyrirlestur
um ADHD frá ADHS samtökunum þar sem fjalla skal um orsakir, einkenni og úrræði
varðandi ADHD, hvernig hægt sé að koma til móts við nemendur með ADHD í námi.
Erindi 1 og 2 samþykkt, en afgreiðslu á erindi 3 frestað. Erindi 4 er hafnað enda fellur það
undir fræðsluskyldu skóla og því ekki að tilgangi þessa sjóðs.
Stjórn telur ástæðu til þess að endurskoða úthlutunarreglur vegna sjóðsins og skýra þær.
Formanni er falið að leggja fram drög að breyttum reglum á næsta fund stjórnar.
5) Tilnefning í stjórn Orlofssjóðs – Guðríður
Núverandi aðalmaður FF í stjórn Orlofssjóðs hefur sent bréf þar sem hann segir af sér vegna
aldurs. Það þýðir að skipa þarf nýjan fulltrúa þar sem hann var áður aðalmaður. Stungið upp
á Sigríði Óladóttur, kennara á byggingatæknisviði í Tækniskólanum. Samþykkt.
6) Önnur mál
a) Vinnumat í Tækniskólanum – Reynir
Reynir gerir grein fyrir erindi frá trúnaðarmanni í Tækniskólanum vegna vandamáls í
sambandi við vinnumat og gagna sem skólinn afhendir ekki vinnumatsnefnd til að meta
hvort vinnumat sé framkvæmt skv. kjarasamningi. Stjórn FF telur þetta ótækt og Guðríður
og Reynir munu taka þetta upp á verkefnisstjórnarfundi 15. September.
b) Almenn umsjón með eigin nemendum og sértæk umsjón – Hanna Björg

Hanna Björg reifar túlkun á umsjónaskyldum kennara skv. kjarasamningi og reglugerð. Fram
kom að samninganefnd ríkisins er sammála túlkun KÍ/FF að umsjónaskyldur kennara í Bhluta séu eingöngu með þeim nemendum sem kennari kennir hverju sinni, þ.e. að sinna
námsframvindu og mætingum nemenda sinna. Tilvalið að senda áminningu um þetta í
Rauðu epli.
c) Samningamál – Guðjón
Guðjón veltir því fyrir sér hversu miklar upplýsingar fulltrúar í stjórn og samninganefnd FF
geti gefið stjórnarfólki í kennarafélögunum. Trúnaður ríkir á meðan verið er að semja, en
það má segja svona almennt um hvaða þætti kjarasamnings er verið að ræða.
Steinunn Inga stingur upp á að senda út Rautt epli.
Guðjón hefur áhyggjur af þróun mála við vinnumat í MA. Nú virðast rekstrarlegar forsendur
vera farnar að ráða heldur miklu um kennsluskiptingu og kennarar beðnir að taka að sér
fleiri endurtekningar en áður. Einnig er staðan sú, nú þegar vika er liðin af kennslu, að
almennir kennarar hafa ekki enn þá fengið vinnumat áfanga sinna, hvorki í Innu né annars
staðar.
Tekið upp í verkefnisstjórn.
d) Birting fundargerða – Guðjón
Guðjón áréttar að fundargerðir skuli birtar t.d. tveimur vikum eftir hvern stjórnarfund. Allar
fundargerðir eru nú á netinu en Guðríður segir að fundurinn 8. apríl hafi verið rangt
númeraður og það á að vera búið að laga það.
e) Staða mála í eineltiskæru félagsmanns gagnvart formanni – Hanna Björg
Hanna Björg gerir grein fyrir stöðu mála. Stjórn ber að rannsaka málið og varaforkona hefur
haft samband við fyrirtæki sem tekur málið að sér. Fyrirhugaður kostnaður við rannsóknina
er 1.162.000 kr.
f) Skoðanakönnunin – Guðríður
Fyrstu drög eru komin í hús en skýrsla er ekki fullunnin. Næsti samningafundur er
fimmtudaginn 22. sept um morguninn, svo að fyrirhugað er að halda samninganefndarfund
síðdegis þann dag þar sem niðurstöðurnar verða kynntar.
Ekki fleiri önnur mál
Fundi slitið kl. 16.54
Fundarritari: Reynir Þór Eggertsson

