4. stjórnarfundur Félags framhaldsskólakennara 17. október 2018

4. fundur í stjórn FF
17. október 2018, kl. 15-16:30
Mættir: Guðríður Arnardóttir, Sigrún Lilja Guðbjörnsdóttir, Helga Jóhanna Baldursdóttir, Simon
Cramer, Óli Njáll Ingólfsson (Hanna Björg Vilhjálmsdóttir boðaði forföll) og Baldvin
Björgvinsson. Guðjón H. Hauksson var á Skype.
Steinunn Inga Óttarsdóttir ritaði fundargerð.
-O-O-O-

1.

FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR

Borin upp og samþykkt.

2.

FRAMLÖG TIL FÉLAGSDEILDA

Guðríður lagði fram drög að skiptingu á framlögum til félagsdeilda. Unnið er út frá framlagi á
hvern félagsmann og fastri úthlutun til félagsdeildarinnar en á síðasta aðalfundi var ákveðið að
hækka framlag til þeirra. Samþykkt að fast gjald verði 30.000 kr. fyrir alla skóla og 4.500 krónur
fyrir hvern félagsmann. Af upphæðinni fara 8% til formanns félagsdeildar, en 20% til
trúnaðarmanna. Markmiðið er auðvitað að skiptingin sé sem sanngjörnust og endurspegli stærð
og umfang félagsdeildanna.
Formenn skila eins og áður viðeigandi upplýsingum um starfsemi sinnar félagsdeildar áður en
framlag er reitt af hendi. Samtals eru þetta 8.205.000 milljónir. Samþykkt var að úthluta fyrir
þetta skólaár á næstu vikum og greiða í einni greiðslu en ekki tveimur eins og hefur verið.

3.

FULLTRÚI FF Í NÁMSSTJÓRN UM MENNTUN FRAMHALDSSKÓLAKENNARA

Beiðni barst frá menntavísindasviði HÍ um að skipa tvo fulltrúa í námsstjórn. Samþykkt að Anna
María Gunnarsdóttir og Guðjón H. Hauksson taki sæti í stjórninni.

4.

LEYFISBRÉF

Stjórn FF ítrekar afstöðu sína um hafa sveigjanleika leyfisbréfs milli skólastiga eins og hann er
skv. gildandi lögum.

5.

NÝLIÐANÁMSKEIÐ

Kynning á félaginu 19. september sl. gekk vel. Kynningarfundur verður á Akureyri, 25. október
kl. 17, Guðríður og Steinunn Inga fara og kynna f.o.f. kjaramál og sjóði. Hægt er að skrá rafræna
þátttöku í fundinum hjá gudjonh@ki.is.
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6.

TRÚNAÐARMANNAFUNDUR

Ákveðið að halda fund með trúnaðarmönnum 28. janúar. Hugmynd kom fram um að bjóða
formanni BHM á fundinn.

7.

SKÓLAMEISTARAKÖNNUN

Ákveðið að keyra könnun á viðhorfi til fagmennsku skólameistara aftur í gang á haustönn og
finna skólameistara ársins 2018.

8.

NÁMSSTEFNA Í SAMNINGAGERÐ

Flestir í stjórn og samninganefnd eru bókaðir á námsstefnu um samningagerð á vegum
Ríkissáttasemjara í Borgarnesi, 3.-5. nóvember nk. Dagskrá hér.

9.

MENNTUN FYRIR ALLA

MMR stendur fyrir 23 fundum um allt land til að kalla eftir hugmyndum til að styðja menntun
fyrir alla. KÍ á fulltrúa á öllum þessum fundum, Guðríður fer í Reykjanesbæ, Höfn og í Garðabæ.
Guðjón á Sauðárkrók og Akureyri.

10. ÖNNUR MÁL
a.

Fundur stjórnar 6. desember með samninganefnd og skólamálanefnd.

b.

Simon spurði um hámarksfjölda nemenda í verknámi, sem er 12.

c.

Baldvin benti á að sumir kennarar keyptu sjálfir dýran búnað til að þróa sig í starfi.
Hann stakk upp á að gera kröfu um að þau útgjöld verði bætt í kjarasamningi þar sem
þau eru ekki styrkhæf skv. upplýsingum frá ríkisskattstjóra í Vísindasjóði FF og FS.

d.

Baldvin lagði fram tímaskráningu sína fyrir fyrstu þrjár vikurnar í október og benti á
mikilvægi þess að kennarar átti sig á vinnutíma sínum frá degi til dags.

e.

Baldvin gerði athugasemd við úthlutunarreglur í sjúkrasjóð KÍ, þ.á.m. styrk fyrir
tannlækningar sem er 70% umfram 250.000 og er síðan að hámarki 250.000 krónur.
Ákveðið að fá fulltrúa FF í sjúkrasjóði, Guðrúnu Angantýsdóttur, til skrafs og
ráðagerða á næsta fund.

f.

Guðjón lagði til að funda með stjórn FS sem fyrst og stilla saman strengi fyrir næstu
kjarasamninga og önnur mál. Samþykkt.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 16:30.
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