19. stjórnarfundur FF 9. desember 2015

19. stjórnarfundur Félags framhaldsskólakennara 2014-2018
Miðvikudaginn 9. desember 2015
Í Austra í KÍ-húsi
Mætt: Guðríður Arnardóttir formaður, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, Reynir Þór Eggertsson,
Helga Helena Sturlaugsdóttir og Guðjón Hauksson varamaður.
Guðný Lára Petersen boðaði forföll.
Fundur settur kl. 15:08

1.
FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR
Samþykkt.
2.
SAMNINGATÆKNINÁMSKEIÐ - GUÐRÍÐUR
Fyrirhugað að senda fulltrúa félagsins á samningatækninámskeið við Harvard-háskóla í Boston
10. apríl nk. Rætt um hvort og hve margir ættu að fara. Kostnaður er nokkuð hár og því er
hugmynd Guðríðar að formaður og ritari fari þar sem hann situr í verkefnisstjórn um vinnumat.
Fundarmenn sammála um að það sé besta lausnin þótt stjórn hefði gjarnan viljað senda þrjá
fulltrúa.
Helga Helena Sturlaugsdóttir mætti til fundar.
3.
MÁLEFNI VÍSINDASJÓÐS - GUÐRÍÐUR
Málefni Vísindasjóðs rædd í ljósi viðbragða sjóðstjórnar við Rauða eplinu.
4.
Félagsdómur - Guðríður
Undirbúningur er hafinn við það að vísa í félagsdóm ágreiningi um þau ákvæði 7. gr. kjarasamningsins frá 2014 sem snúa að styttingu námstíma til stúdentsprófs. Gísli Hall rekur málið og
verður stefnan tilbúin fljótlega. Hann telur okkur með mjög sterkt mál í höndum.
5.
Úthlutun mannauðsstyrkja
Farið yfir umsóknir um mannauðsstyrki og allar samþykktar, sjá yfirlit á næstu bls.
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Styrkumsóknir félagsdeilda vegna mannauðstengdra verkefna
Skóli

Umsókn

Tímasetning Styrkupphæð

Ferðakostnaðurtengiliður

Athugasemdir

Afgreiðsla

Sérsniðið námskeið fyrir kennara FMos í samráði við
stjórnendur Hugarfrelsis.
Á námskeiðinu eru kenndar aðferðir Hugarfrelsis;
sjálfsstyrking, öndun, jóga, slökun og hugleiðsla. Aðferðirnar
miða að því að efla einbeitingu, styrkleika, sjálfsmynd, draga
úr kvíða og auka kyrrð og ró nemenda/skjólstæðinga. Hluti af
námskeiðsgögnum er bók sem kennarar munu kaupa sjálfir.
1 FMOS

2 FSH
3 ML

4 ML

5 FVA

6 FL

jan.15

Einar Gylfi Jónsson sálfræðingur hjá Líf og Sál –
sálfræðiþjónustu mun koma og vera með u.þ.b. tveggja
klukkustunda fræðsluerindi á starfsdögum í upphafi vorannar.
4.jan
Núvitund, hugleiðsla og andlegar æfingar Tolli
vorönn 15
Hópefli og hvatning til starfsmanna- umsjón UMFL-fræðsla,
teygjur, slökun. Leiga á íþróttasal, umsjón og aðgangseyrir í
Fontana.
vorönn 15
Námskeið í núvitund- Kennarhónum skipt í tvennt, þriggja tíma
námskeið fyrir hvorn hóp, kaffiveitingar og svo hugleiðsla á
hverjum degi í mánuð.
mar.16
Einar Gylfi Jónsson sálfræðingur hjá Líf og Sál –
sálfræðiþjónustu mun koma og vera með u.þ.b. tveggja
klukkustunda fræðsluerindi á starfsdögum í upphafi vorannar.

4.jan

Efla samstarf og faglegt samstarf framhaldsskólanna á
svæðinu. Nauðsynlegt er að styrkja skólasamfélagið á
Suðurlandi og tengja þessa tvo skóla betur samanFarið verður
um hádegi á föstudegi með rútu upp á Laugarvatn þar sem við
hittum kollega okkar við ML. Mun dagskráin vera eftirfarandi:
- Fyrirlestur/námskeið um jákvæð samskipti og eflingu
starfsanda.
- Faglegur fundur með starfsfóki ML
- Hópefli
7 FSu

11.mar

140.000

132.000
100.000

audur@fmos.is

38.000
ótilgr.

smari@fsh.is
jon@ml.is

Samþykkt
Samnýtt með
framhalsskólanum að
Laugum. Þ.e.
Námskeiðið er haldið í
báðum skólum sama
dag og ferðakostnaður
á Húsavík skiptist því í
tvennt en Laugar
greiða fyrir bílaleigubíl
frá Húsavík að Laugum. Samþykkt
Samþykkt

100.000

jon@ml.is

200.000

jonax@fva.is

námskeið 180.000,
kaffi 20.000

Samþykkt

114.000

Einnig bílaleigubíll
Húsavík-Laugarjohannae@laugar.isHúsavík

Samþykkt

38.000

Samþykkt

Sækja um
ferðakostnað
námskeiðshal
dara 50.000 og
Rútu frá
Selfossi á
Laugarvatnog
aftur til baka
120.000 100.000.
ragnheidureiriks@gmail.com
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6.
DAGSETNING AUKA-AÐALFUNDAR - GUÐRÍÐUR
Ákveðið að halda auka-aðalfund 10. mars 2016 um málefni vísindasjóðs sem og önnur
reglubundin störf.
7.

ÖNNUR MÁL
a.
Möguleg þátttaka KÍ í sendinefnd Education International (alþjóðasamtök
kennara) - Hanna Björg
Hanna Björg lýsir yfir óánægju með að KÍ hafi ákveðið að sækja ekki um að senda fulltrúa
á sextugasta þing framkvæmdastjórnar Sameinuðu þjóðanna. Þema þingsins er valdefling
kvenna og aðgerðaráætlun um baráttu gegn hvers kyns ofbeldi á konum og stúlkubörnum.
EI hyggst setja saman sendinefnd kennara hvers hlutverk er að hafa áhrif á afgreiðslu
þingsins og koma að ályktun um mikilvægi menntunar í aðgerðaráætluninni. Þau
aðildarfélög EI sem hafa áhuga á þátttöku gátu sótt um að tefla fram fulltrúa í 20 manna
sendinefnd á eigin kostnað.
Stjórn tekur undir með Hönnu Björgu.
b.
Lögfræðiálit um birtingu vinnumatsgagna - Guðjón
Guðjón ítrekar ósk sína um að fá lögfræðiálit um hvort persónuverndarlög komi í veg fyrir
birtingu vinnumatsgagna.
c.
Flokkun áfanga - Helga Helena
Helga Helena upplýsir stjórn um að sátt hafi náðst í vinnumat áfanga í Tækniskólanum.

Ekki fleiri önnur mál.
Fundi slitið kl. 16:10
Fundarritari: Reynir Þór Eggertsson
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