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31. stjórnarfundur Félags framhaldsskólakennara 2014-2018
Miðvikudaginn 22. febrúar 2017, í Norræna húsinu
Fundur settur kl. 15:06.
Mætt: Guðríður Arnardóttir formaður, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, Reynir Þór Eggertsson,
Guðný Lára Petersen, Guðjón Hauksson, Óli Njáll Ingólfsson varamaður og Steinunn Inga
Óttarsdóttir starfsmaður FF og Vísindasjóðs.
Elna Katrín Jónsdóttir og Gísli Guðni Hall sátu fundinn undir lið 3.
Rannveig Klara Matthíasdóttir varamaður boðaði forföll.
1.
FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR
Samþykkt.
2.
ÞÁTTTAKA Í FRAMHALDSSKÓLI Á KROSSGÖTUM - GUÐRÍÐUR
Formaður leggur til að FF taki áfram þátt í verkefninu. Stjórn tekur vel í það og bendir á að í
samræmi við markmið jafnréttisnefndar KÍ verði fjallað þar um kynjafræðikennslu og nauðsyn
hennar á öllum skólastigum, auk fræðslu til kennaranema.
Elna Katrín og Gísli Guðni komu á fundinn kl. 15:30.
3.
LÖGFRÆÐIMÁL - GUÐRÍÐUR
Félagið felur lögfræðingi félagsins að senda öllum skólameisturum bréf þar sem krafist er efnda á
dómi Félagsdóms um endurmat á vinnumati vegna styttingar námstíma til stúdentsprófs.
Félagið felur lögfræðingi félagsins að stefna skólameisturum Kvennaskólans og Menntaskóla
Borgarfjarðar fyrir samningsbrot vegna riftunar á samningum um áhrif styttingar námstíma til
stúdentsprófs.
Óli Njáll yfirgaf fundinn kl. 15:51.
Elna Katrín og Gísli Guðni yfirgáfu fundinn kl. 16:20.
4.
SKIPURIT KÍ-HÚSS - GUÐRÍÐUR
Trúnaðarmál.
5.
SAMNINGUR UM ÞJÓNUSTU KÍ VIÐ VÍSINDASJÓÐ FF/FS - GUÐRÍÐUR
Formaður kynnir tillögur stjórnar Vísindasjóðs að þjónustusamningi við KÍ. Formaður stjórnar
Vísindasjóðs er að vinna í málinu ásamt Steinunni.
6.
STJÓRNENDAKÖNNUN - GUÐRÍÐUR
Stjórnendakönnunin er tilbúin. Steinunn sendir hana út á föstudag.
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7.
FINNSKA LEIÐIN EFTIR PASI SAHLBERG - GUÐRÍÐUR
Stjórn samþykkir tillögu formanns að niðurgreiða íslenska þýðingu á bók Pasi Sahlberg fyrir
félagsfólk.
Guðjón stingur upp á því að félagið færi öllum framhaldsskólum eintak af bókinni svo hún sé
aðgengileg á bókasöfnum skólanna. Stjórn samþykkir og fjármagnar úr 0,1%-framlaginu.
8.
FRÉTTIR ÚR FRAMHALDSSKÓLUNUM - GUÐRÍÐUR
Formaður fer yfir ýmis ágreiningsmál sem upp hafa komið við einstaka skólameistara á
undanförnum vikum og mánuðum.
9.
LAGABREYTINGAR FYRIR KÍ-ÞING - GUÐRÍÐUR
Formaður beinir því til stjórnarfólks að lesa yfir lög KÍ og koma athugasemdum á framfæri ef
einhverjar eru. Til stendur að leggja lagabreytingar fyrir KÍ-þing vorið 2018.
10. FUNDIR Í FÉLAGINU - GUÐRÍÐUR
Fulltrúafundur verður haldinn 27. apríl nk.
Stjórn ákveður að halda trúnaðarmannafund á næstu vikum, samþykkt að halda hann 14. mars.
11. KYNNINGARBÆKLINGUR - ANNA MARÍA
Lið 8 frá síðasta fundi frestað til næsta fundar vegna fjarveru Önnu Maríu.
12.

ÖNNUR MÁL
a.
Samstarf við FS og námsráðgjafa - Guðjón
Guðjón hefur áhyggjur af samstarfi milli mismunandi hópa innan FF og FS, og veltir fyrir
sér aðkomu náms- og starfsráðgjafa að samningum auk þess sem kvartanir hafi heyrst frá
stjórnendum um að þeir hefðu ekki fengið neinar hækkanir út af 1,65% í desember.
Guðríður svarar því til að fulltrúi frá náms- og starfsráðgjöfum hafi setið vinnufund
samninganefndar þar sem samningsmarkmið voru mótuð. Að auki hafi annar fulltrúi námsog starfsráðgjafa setið sérstakan samningafund ásamt viðræðunefnd FF/FS þar sem þeirra
málefni voru reifuð. Þá bendir hún á það að það sé á ábyrgð stjórnar FS og fulltrúa þeirra í
viðræðunefnd að gæta hagsmuna síns félagsfólks.
b.
Fagráð um starfsþróun kennara - Guðjón
Guðjón spyr út í starfsemi Samstarfsráðs um starfsþróun kennara og skólastjórnenda sem
tók við í haust af fagráði um starfsþróun kennara. Skýrslan sem fagráðið skilaði af sér í
mars 2016 er sérlega áhugaverð. En eftir að ráðherra skipaði samstarfsráðið í september
hefur ekkert birst á vefnum starfsthrounkennara.is um áframhaldandi starf.
Guðríður telur rétt að Anna María sem er fulltrúi FF í samstarfsráðinu taki þetta og fleiri
samstarfsmál fyrir á næsta fundi.

Fundi slitið kl. 17:35
Fundarritari: Reynir Þór Eggertsson
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