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17. stjórnarfundur Félags framhaldsskólakennara 2014-2018
Miðvikudaginn 28. október 2015
Í Austra í KÍ-húsi
Fundur settur kl. 15:05.
Mætt: Guðríður Arnardóttir formaður, Guðný Lára Petersen, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, Reynir
Þór Eggertsson, Guðjón Hauksson varamaður (á Skype). Helga Helena Sturlaugsdóttir nýr
aðalmaður kom kl. 16:25.

1.
FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR
Fór ókláruð á netið en hefur verið lagfærð eftir ábendingar félagsfólks. Samþykkt.
2.
AFSÖGN STJÓRNARMANNS - GUÐRÍÐUR
Kjartan Þór Ragnarsson sendi stjórn erindi þar sem hann segir af sér vegna anna í starfi og
einkalífi, en hann er einmitt í námi og hyggst ljúka embættisprófi í lögfræði.
Stjórn FF þakkar Kjartani Þór kærlega gott samstarf og óskar honum velfarnaðar í námi, starfi og
leik, og býður um leið Helgu Helenu Sturlaugsdóttur varamann velkomna í aðalstjórn. Þá er
Guðjón H. Hauksson einn eftir sem varamaður og stjórn þarf að vísa því til uppstillingarnefndar
að leita að tveimur frambjóðendum í varastjórn fyrir fulltrúafund 2016.
3.
NÁMSKEIÐ Í SAMNINGATÆKNI DIANE BUTTU - GUÐRÍÐUR
Endurmenntun HÍ býður upp á heilsdags- og hálfsdagsnámskeið í samningatækni sem haldið er af
Diane Buttu nú í nóvember. Guðríður fer á heilsdagsnámskeiðið og þeir úr samninganefnd sem
hafa áhuga fara í hálfsdagsnámskeiðið.
4.
NÁMSKEIÐ Í SAMNINGATÆKNI FYRIR FORMANN FF - GUÐRÍÐUR
Guðríður hefur verið að skoða sérstakt námskeið í samningatækni hjá Harvard. Í boði er fjögurra
daga námskeið á vormisseri. Þetta er dýrt, en nauðsynlegt fyrir félagið að styrkja færni sína í
samningatækni fyrir þær samningaviðræður sem fara í gang haustið 2016. Um er að ræða
námskeið á háu plani, mjög vel þekkt í samningaheiminum.
Þá þarf að auka þekkingu samninganefndarinnar allrar á heildarsamningi félagsins.
Fundarfólk er sammála því að skoða málið betur fyrir næsta fund og telur best ef hægt væri að
senda tvo eða fleiri, sem skuldbyndu sig þá í viðræðunefnd í næstu samninganefnd. Málinu vísað
til næsta stjórnarfundar.
5.
MÁLEFNI VÍSINDASJÓÐS - GUÐRÍÐUR
Guðríður kynnir fyrir fundarfólki samskipti sín við stjórn Vísindasjóðs.
Ljóst er að stjórn Vísindasjóðs hafnar því að veita formanni og stjórn FF þær upplýsingar sem
beðið hefur verið um, s.s. fundargerðir, endanlegan ársreikning og sundurliðaðar upplýsingar um
launakostnað.
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Þá hefur stjórn Vísindasjóðs hafnað sáttartilboði formanns KÍ og stjórnar og formanns FF í
deilumáli sjóðsins við KÍ. Í svari stjórnar Vísindasjóðs kom það mat fram að ekki væri búið að
afhenda öll gögn og hún myndi því ekki svara erindinu.
Guðríður leggur fyrir fundinn tilboð um að Vísindasjóður FF og FS flytji í KÍ-húsið, en yrði
alfarið innan FF, ekki KÍ.
Helga Helena Sturlaugsdóttir nýr aðalmaður kom til fundar.
Fundarfólk er sammála því og leggur áherslu á að leitað verði allra leiða til að leysa öll
ágreiningsmál milli Vísindasjóðs og KÍ og bæta um leið þjónustu sjóðsins við félagsfólk.
6.
FULLTRÚI Í STJÓRN VINNUSTAÐANÁMSSJÓÐS - GUÐRÍÐUR
Sigurgeir Sveinsson óskar eftir að hætta setu í stjórn Vinnustaðanámssjóðs fyrir hönd KÍ nú að
lokinni þeirri úthlutun sem í gangi er. Guðný Lára Petersen er varamaður hans.
Stjórn FF þakkar Sigurgeir hans störf fyrir félagið og felur formanni að koma með tillögu að
nýjum fulltrúa.
7.
SALEK-MÁL - GUÐRÍÐUR
Guðríður fór yfir stöðu mála í SALEK. Stjórn FF tekur einhuga undir afstöðu KÍ að skrifa ekki
undir samkomulagið, í ljósi þess að það fæli í sér að laun framhaldsskólakennara myndu ekkert
hækka héðan í frá út árið 2018, þar sem miðað er við 32% hámarkshækkun frá nóvember 2013.
8.

ÖNNUR MÁL
a.
Jólaboð FF - Guðríður
Ákveðið að halda jólaboð fyrir stjórn, starfsfólk, samninganefnd, skólamálanefnd og
fulltrúa FF í vinnumatsnefndum í kjölfar fundar stjórnar og samninganefndar 9. des. nk.
b.
Fyrirspurn - greiðslur fyrir dreifnám - Hanna Björg
Hanna Björg ber upp spurningu sem brennur á vörum kennara í Borgarholtsskóla, hvort
semja eigi miðlægt um greiðslur fyrir dreifnám.
Guðríður svarar því til að samningar um dreifnám séu mismunandi eftir skólum og ekki
hefur verið samið um neinar sérstakar breytingar. Það er aftur á móti ekki óeðlilegt að
dreifnám í dagskóla verði vinnumetið, en þá í hverjum skóla fyrir sig.
c.
Fulltrúa vantar í vinnumatsnefnd 2 - Reynir
Ritara stjórnar falið að finna nýjan fulltrúa í vinnumatsnefnd 2.
d.
Fyrirspurn um stöðu deilumála í FVA - Helga Helena
Málefni FVA rædd.

Ekki fleiri önnur mál.
Fundi slitið kl. 17:33
Fundarritari: Reynir Þór Eggertsson

2

