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16. stjórnarfundur Félags framhaldsskólakennara 2014-2018
Haldinn miðvikudaginn 23. september 2015
Í Austra í KÍ-húsi
Fundur settur kl. 15:11.
Mætt: Guðríður Arnardóttir formaður, Guðný Lára Petersen, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, Reynir
Þór Eggertsson, Guðjón Hauksson varamaður (á Skype) og Anna María Gunnarsdóttir,
starfsmaður FF.
Kjartan Þór Ragnarsson og Helga Helena Sturlaugsdóttir varamaður boðuðu forföll.

1.
Fundargerð síðasta fundar
Samþykkt.
2.
Heimsþing kennara í Ottawa - Hanna Björg
Hanna Björg varaforkona FF sagði frá þátttöku íslenska hópsins á heimsþinginu. Fyrirfram var
hún heldur neikvæð, en hver dagur þingsins sýndi henni betur hve mikilvægt það er fyrir okkur
að taka þátt í þessu samstarfi. Allt skipulag var til mestu fyrirmyndar og umræður á mjög háu
plani. Þar kom fram eindræg andstaða við einkavæðingu og niðurskurð í menntakerfinu, auk þess
sem „Education in a Box“-framtakið var harðlega gagnrýnt. Grunnhugmyndin þar er sú að hver
sem er geti fylgt handriti og kennt það efni sem kenna á - á spjaldtölvur - og á að nota þetta í
ríkjum þar sem menntunarstig er lágt. Þetta taldi þingið í algjörri andstöðu við þema þingsins,
Gæðamenntun fyrir alla (Quality Education for All) og allar viðurkenndar kennslufræðihugmyndir. Fulltrúar frá þeim löndum þar sem þetta hefur verið notað voru mjög gagnrýnir á
fyrirkomulagið og útkomuna. Þá nefndi hún þá samfélagslegu ábyrgð sem hún varð vitni að á
þinginu.
Varaforkonan tók þátt í málstofum um jafnréttismál. Mikill stuðningur er við kynjakvóta og
valdeflingu kvenna innan samtakanna. Þá hittust fulltrúar Norðurlandanna sérstaklega og var það
sérstaklega mikilvægt.
Guðríður þakkaði Hönnu Björgu fyrir að taka þetta verkefni að sér og spyr í kjölfarið hvort KÍ
eigi að líta frekar í þessa átt og minnka þátttöku í Norðurlandasamstarfi. Íslendingar sitji ekki við
sama borð og hinir fulltrúarnir, en allir nema Íslendingar og Finnar tala sitt móðurmál. Væri
enska töluð sætu allir við sama borð.
Hanna Björg svarar því til að þótt henni hafi þótt mikið til þessa samstarfs koma þá telji hún
okkur eiga frekari samleið með Evrópuþjóðum og þá einna helst Norðurlöndunum, en hún telur
þó nauðsynlegt að þar verði tekin upp enska í samskiptum.
Guðríður spyr hvernig félagið geti nýtt sér þessa ferð og þátttöku. T.d hvort það sé hægt að blása
félagsmönnum þann sama byr í brjóst eins og varaforkonan upplifði á þinginu.
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Hanna Björg tekur undir, ætlar sér að skrifa grein, en telur líka nauðsynlegt að nota áhrifin til að
efla stéttina.
Anna María tekur undir, hefur farið einu sinni á svona þing og upplifði svipaðar tilfinningar og
Hanna Björg.
Guðríður nefnir hugmyndina um að halda málþing út frá þeim málefnum sem rædd og Hanna
Björg tekur undir, sér í lagi í ljósi þeirrar samfélagslegu ábyrgðar sem kennarastéttin hefur.
Guðjón telur að við þurfum að horfa til þeirrar baráttu sem kollegar okkar í Bandaríkjunum eiga í
til að berjast gegn niðurbroti á ríkisreknu menntakerfi.
Stjórn þakkar Hönnu Björgu fyrir vinnuna og felur Önnu Maríu um að skoða hvernig best verður
unnið úr þessu fyrir félagið.
3.
Úthlutun úr mannauðspotti á haustönn - Guðríður
Guðríður ræddi stuttlega reynsluna af úthlutuninni í vor og veltir upp hugmyndum fyrir haustið.
Guðríður leggur til að þeir skólar sem hafa ekki sótt um styrki eða ekki nýtt styrk sinn nema að
litlu leyti geti sótt um styrk með sama hætti og í vor. Stjórnarmenn taka undir það og samþykkja
tillöguna.
Anna María kynnti stöðuna á umsóknunum frá því í vor, sex félagsdeildir hafa fengið styrkina
greidda, en fjórar ekki.
4.
Sáttarumleitanir vegna Vísindasjóðs
Úthlutunarreglum Vísindasjóðs hefur verið breytt á undanförnum árum án staðfestingar stjórnar
FF þrátt fyrir að í lögum FF sé skýrt að stjórn félagsins þurfi að samþykkja allar breytingar á
reglum sjóðsins. Þar segir í 21. grein um Vísindasjóð: „Sjóðsstjórn setur nánari verklagsreglur
fyrir starfsemi sjóðsins í samstarfi við stjórnir FF og FS. Verklagsreglum sjóðsins er einungis
hægt að breyta að fenginni staðfestingu stjórna FF og FS.“ Stjórn FF hafa ekki verið sendar
breytingartillögur undanfarin ár og það er brot á lögum félagsins. Þá hefur stjórn FF reynt að fá
fund með sjóðstjórn frá áramótum. Það tókst á dögunum, en boðaður fundur var blásinn af með
nokkurra klukkustunda fyrirvara. Nýr fundur hefur loks verið boðaður 13. okt. nk.
Guðríður leggur fram drög að sáttarbeiðni frá stjórn KÍ.
Hanna Björg minnir á hver á sjóðinn, það eru félagsmenn FF og FS. Hún styður sáttarbeiðnina
heils hugar.
Guðný Lára og Reynir Þór taka undir með Hönnu Björgu. Það er nauðsynlegt að ná sáttum milli
stjórnar FF, stjórnar KÍ og stjórnar Vísindasjóðs.
Stjórn FF styður sáttarbeiðni formanns KÍ og formaður FF mun skrifa undir sáttarbeiðnina ásamt
formanni KÍ.
5.
Bréf til Menntamálaráðherra vegna 7. greinar kjarasamningsins frá 2014
Guðríður leggur drög að bréfi til menntamálaráðuneytisins um það sem félagið telur brot á 7. gr.
kjarasamningsins, en í byrjun mánaðarins barst öllum skólameisturum framhaldsskólanna bréf
þess efnis að þegar hefði verið greitt fyrir styttingu námstíma til stúdentsprófs og ætti ákvæði 7.
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greinarinnar því ekki við og skólameisturum ráðið frá því að taka tillit til þessarar greinar í
vinnumati. Þótt bréfið hafi ekki verið sent til félagsins er nauðsynlegt að bregðast við. Bréfið
verður sent ráðherra hið fyrsta og öllu félagsfólki.
Guðjón stingur upp á því að unnin verði grein upp úr bréfinu og send fjölmiðlum.
Fundarfólk lýsir yfir ánægju með bréfið og tekur undir að það þurfi að berast sem víðast.
6.
Málefni Vísindasjóðs FF og FS - fulltrúar FF í stjórn sjóðsins voru boðaðir á fundinn
Stjórn vísindasjóðs afþakkaði boð á fundinn.
7.
Bréf frá skólameistara MB - Guðríður
Guðríður lagði fram bréf frá Guðrúnu Björgu Aðalsteinsdóttur, skólameistara Menntaskóla
Borgarfjarðar, þar sem hún tilkynnir einhliða um riftun á samkomulagi við FF frá því í vor, en
tilefnið var síðasta málsgrein 7. greinar kjarasamnings frá apríl 2014. Jafnhliða lagði hún fram
svar formanns FF við bréfinu þar sem skólameistara MB var tilkynnt að riftun á samkomulagi
væri hafnað á grundvelli laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna og samningalaga.
8.
Framlög til félagsdeilda - Anna María
Anna María lagði fram drög að úthlutunum til félagsdeilda í samræmi við það fjármagn sem gert
var ráð fyrir í fjárhagsáætlun, auk eyðublaðs sem formönnum félagsdeilda er falið að fylla út.
9.

Vinnuálag á trúnaðarmönnum vegna atriða tengdum breytingum á kjarasamningi
félagsins - Guðríður
Guðríður ræðir vinnuálag á trúnaðarmönnum þessar vikur í sambandi við allar þær breytingar
sem eiga sér stað í skólunum í dag.
Umræður um málið og ákveðið að skoða málið betur - bæta við spurningum á blaðið sem sent
verður formönnum, sbr. lið 8.
10.

Önnur mál
a.
Fyrirspurn um 14. gr. Kjarasamningsins - Guðný Lára
Guðríður fór yfir nýliðinn fund forsendunefndar vegna 14. gr. kjarasamningsins. Málið er í
ferli og nýr fundur hefur verið boðaður í október.
Ekki fleiri önnur mál

Fundi slitið kl. 17:18
Fundarritari: Reynir Þór Eggertsson
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