26. stjórnarfundur Félags framhaldsskólakennara 2014-2018
Fundur settur kl. 15.04, þriðjudaginn 16. ágúst 2016, í Austra í KÍ-húsi.
Mætt: Guðríður Arnardóttir formaður, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, Reynir Þór Eggertsson,
Guðjón Hauksson varamaður, og Steinunn Inga Óttarsdóttir nýr starfsmaður FF.
Guðný Lára Petersen og Helga Helena Sturlaugsdóttir boðuðu forföll.
1) Fundargerð síðasta fundar
Samþykkt.
2) Nýr starfsmaður
Steinunn Inga Óttarsdóttir, fyrrverandi kennari og áfangastjóri í MK, boðin velkomin til
starfa sem nýr þjónustufulltrúi FF. 15 umsóknir bárust um starfið en menntun og reynsla
Steinunnar Ingu féll best að starfinu.
3) Umsóknir í Mannauðssjóð – Steinunn Inga
Tvær umsóknir hafa borist. Önnur frá FB um styrk upp á 150.000 fyrir námskeið um húmor
og gleði. Hin frá MÍ upp á 120.000 fyrir námskeið um jákvæða sálfræði. Hvort tveggja
samþykkt.
4) Framhaldsnámskeið formanns í samningatækni – Guðríður
Formaður sótti í vor um að komast á framhaldsnámskeið í samningatækni við Harvard og
fékk í sumar fréttir um að hún hefði komist þar að en einungis lítill hópur fólks með mikla
reynslu af samningagerð komst á umrætt námskeið. Stjórn FF hefur þegar samþykkt að
senda hana.
5) Erindi frá Skólameistarafélagi Íslands – Guðríður
Bréf frá Skólameistarfélagi Íslands lagt fram sem kvartað var yfir dagsetningu á námskeiði
fyrir trúnaðarmenn nú 17. og 18. ágúst. Guðríður hefur sent öllum skólameisturum póst þar
sem hún útskýrir ástæður þessarar dagsetningar. Stjórn tekur undir lokaorð formanns í
bréfinu að sjálfsagt sé að vera í samráði við skólameistara um tímasetningu viðburða af
þessu tagi í framtíðinni.
6) Námskeið fyrir trúnaðarmenn – Guðríður
Dagskrá námskeiðs fyrir trúnaðarmenn og forystu félagsins lögð fram. Námskeiðið fer fram
nú 17. og 18. ágúst við Háskóla Íslands.
7) Fulltrúafundur FF – Guðríður
Fyrirhugað að halda fulltrúafund á föstudegi, 9. september. Þá þarf að liggja fyrir
viðræðuáætlun fyrir komandi samningaviðræður og áætlun fyrir flutning Vísindasjóðs í KÍ-

húsið. Fara þarf yfir nefndir og ráð til að auglýsa eftir framboðum í þau embætti sem hafa
losnað frá síðasta fulltrúafundi. Formanni falið að finna húsnæði fyrir fundinn, undirbúa
dagskrá og boða hann með löglegum fyrirvara.
8) Kosning varamanna í stjórn – Guðríður
Helga Helena, fulltrúi í stjórn, leggur fram beiðni um ársleyfi frá stjórnarsetu vegna anna, en
hún er komin í landsliðið í Bridge. Stjórn samþykkir erindið.
Ljóst er að kjósa þarf tvo varamenn á fulltrúafundinum.
9) Staða einstaklinga í trúnaðarstörfum fyrir aðildarfélög KÍ við starfslok - Guðríður
Rætt um hvort kjörnir fulltrúar í nefndir og ráð geti haldið áfram setu sinni eftir starfslok,
t.d. við töku eftirlauna. Formanni falið að bera málið upp í stjórn KÍ.
11) Lög nýrrar félagsdeildar við Fjölmennt – Guðríður
Í samræmi við lög FF hefur sérstök félagsdeild verið stofnuð við Fjölmennt. Lög
félagsdeildarinnar lögð fyrir stjórn FF. Samþykkt.
12) Skoðanakönnun meðal félagsfólks - Guðríður
Tilboð í könnun á viðhorfum til síðasta kjarasamnings hefur borist frá Rannsóknarmiðstöð
Háskólans á Akureyri. Stjórn samþykkir tilboðið um fulla úrvinnslu og felur Steinunni Ingu og
Guðjóni að klára málið.
13) Viðhorfskönnun meðal félagsfólks - Guðríður
Málið er í vinnslu hjá Steinunni Ingu.
14) Önnur mál
a) Lokapróf – Hanna Björg
Hanna Björg spyr hvort skólameistari hafi vald til að leggja niður lokaprófatímabil við skóla.
Guðríður svarar að valdheimildir skólameistara séu víðtækar, en bendir á að fylgja þarf
tímaskilgreiningu í vinnumati, þannig að námsmatstími sé sýnilegur. Auk þess segir í
skólanámskrá og stefnu skóla hvernig umbúnaður sé um m.a. námsmat. Formaður ítrekar
þú reglugerð og lög um framhaldsskóla þar sem segir að kennari beri ábyrgð á námsmati í
sinni grein.
b) Fundur með fulltrúum úr samninganefnd ríkisins – Guðríður
Guðríður og Steinunn Inga fóru á fund með Guðmundi H., fulltrúa fjármálaráðuneytisins í
samninganefnd ríkisins. Heildarútgáfa kjarasamnings er að líta dagsins ljós. Þá þarf að setja
upp viðræðuáætlun á næstunni, enda rennur kjarasamningurinn út 31. okt. nk. Þá var rætt
um 14. greinina og BHM-gerðardóminn.

c) Þjóðfundur um SALEK – Guðríður
Búið að fresta aftur þjóðfundinum um SALEK sem var fyrirhugaður í október, og mál skýrast
væntanlega fyrir helgi. Enginn hefur svarað formanni vegna þátttöku.
d) Inna og vinnumat – Reynir
Reynir hvetur formann til að senda áminningu um að vinnumat eigi að liggja fyrir nú í
upphafi skólaárs, og að félagsfólk eigi ekki að hika við að leita upplýsinga hjá félaginu.
Ekki fleiri önnur mál
Fundi slitið kl. 18.05
Fundarritari: Reynir Þór Eggertsson

