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23. stjórnarfundur Félags framhaldsskólakennara 2014-2018
Miðvikudaginn 30. mars 2016
Í Vestra í KÍ-húsi
Fundur settur kl. 15:11.
Mætt: Guðríður Arnardóttir formaður, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, Reynir Þór Eggertsson, Guðný Lára
Petersen, Helga Helena Sturlaugsdóttir, Anna María Gunnarsdóttir starfsmaður FF og Guðjón Hauksson
varamaður á Skype.

1.
FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR
Samþykkt.
2.
NÁMSKEIÐ Í STJÓRNSÝSLUFRÆÐUM - GUÐRÍÐUR
Stjórn samþykkir að ganga til samninga við Endurmenntun HÍ um námskeið í stjórnsýslufræðum fyrir
trúnaðarfólk og annað forystufólk í félaginu. Fyrirhugað í haust.
3.
ÚTHLUTANIR ÚR 0,1% - GUÐRÍÐUR
Guðríður hafði verið í tölvusamskiptum við allt stjórnarfólk og samþykktu allir að auglýsa eftir
umsóknum. Rúmlega 10 umsóknir eru komnar nú þegar. Stjórn samþykkir að nú sé komið nýtt tímabil,
þannig að félagsdeildir sem hafa fengið úthlutað áður megi sækja um aftur. Sömu úthlutunarreglur gilda
og í fyrra. Fyrirhugað að endurskoða úthlutunarreglur í haust.
4.-5. FRAMLÖG TIL FÉLAGSDEILDA OG NÝ FÉLAGSDEILD - ANNA MARÍA
Ný félagsdeild varð til við Menntamálastofnun í vetur og trúnaðarmaður þar hefur óskað eftir greiðslu
vegna mikillar vinnu í vetur.
Formaður leggur til að hann fái greiðslu vegna þessarar vinnu og félagsdeildin fái fjármagn í haust, verði
félagsfólk við stofnunina fleiri en 15. Stjórn samþykkir það.
6.
SKOÐANAKÖNNUN, VIÐHORF TIL STJÓRNENDA - GUÐRÍÐUR
Til hefur staðið að gera viðhorf meðal félagsfólks til stjórnenda. Þetta hefur orðið útundan í vinnu
vetrarins og formaður leggur til að verktaki verði fenginn til að vinna verkið. Samþykkt að gera þetta í
haust.
7.
MÁLEFNI VÍSINDASJÓÐS - GUÐRÍÐUR
Umræður um bréf annars fulltrúa FF í stjórn Vísindasjóðs sem sent var stjórnum FF og FS, sjóðsstjórn og
ríkissaksóknara. Formaður FF hefur ítrekað óskað eftir fundi með sjóðstjórn til að fara yfir samþykktir
aukaaðalfundar en ekki gengið eftir.
8.
KVARTANIR FÉLAGSMANNS - GUÐRÍÐUR
Guðríður lagði fram eftirfarandi bókun:
„Ekkert er fjarri undirritaðri en tala niður til félagsmanna, hvað þá leggja þá í einelti. Vinna mín á
að vera og er öll að vinna að hagsmunum félagsmanna allra án undantekninga. Hafi orð mín eða
athafnir verið skilin á þann veg bið ég viðkomandi innilega afsökunar og mun bæta ráð mitt.“
Umræður um málið færðar aftast á dagskrá.
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9.
SKOÐANAKÖNNUN UM VINNUMAT - GUÐRÍÐUR
Formaður leggur til að utanaðkomandi aðili væri fenginn til að framkvæma þessa könnun, með
úrtakskönnun. Fyrstu drög að spurningum hafa verið send fulltrúum í samninganefnd. Formanni falið að
tala við sérfræðing og koma með kostnaðaráætlun og verkáætlun á næsta stjórnarfund.
10. NÝR FULLTRÚI FF Í SEF - GUÐRÍÐUR
Anna María er að ljúka sínu tímabili og nú þarf að finna arftaka hennar. Formanni skólamálanefndar falið
að finna nýjan fulltrúa FF í SEF.
11. ENDURSKOÐUN VEIKINDARÉTTAR - GUÐRÍÐUR
Aðalheiður hefur setið í nefnd um endurskoðun veikindaréttar fyrir hönd KÍ. Þar hafa komið fram tillögur
um breytingar, t.d. styðja VIRK-hugmyndafræðina, m.a. að hægt sé að taka hálfa veikindadaga, ekki bara
heila.
Eftir umræður í stjórn FF þá var þetta helsta niðurstaðan:
Stjórn FF leggst alfarið gegn því að veikindaréttur verði styttur.
Stjórn FF hefur efasemdir um skilyrðingar um greiðslur vegna veikinda en það sé vandmeðfarið og þurfi
að koma til fjölmörg og fjölbreyttari úrræði en VIRK. Hvað t.d. með einstaklinga úti á landi þar sem
virkniúrræði eru af skornum skammti? Allar slíkar hugmyndir þarf að nálgast á einstaklingsmiðuðum
grunni og vinna í samráði við lækni viðkomandi.
12. VANTRAUST KENNARAFÉLAGS TÆKNISKÓLANS
Í kjölfar fundar sem haldinn var í Tækniskólanum þann 29. febrúar sl. lýstu fundarmenn Kennarafélags TS
óánægju með vinnubrögð Guðríðar og ítrekuðu einnig eldri vantraustsyfirlýsingu frá maí 2015 á hendur
formanni FF.
Guðríður útskýrir sína hlið af fundinum og málavöxtu.
Málið rætt áfram síðar á fundinum.
13.

ÖNNUR MÁL
a.
Mál félagsmanns - Reynir
Félagsmaður leitaði til ritara vegna ákveðins máls. Það rætt í trúnaði.

Formaður yfirgaf fundinn kl. 16:33 og fól varaforkonu fundarstjórn.
8.
FRAMHALD, KVARTANIR FÉLAGSMANNS - HANNA BJÖRG
Málið rætt áfram. Varaforkonu falið að hitta Önnu Rós, lögfræðing KÍ, og Hafdísi Dögg Guðmundsdóttur,
sérfræðing KÍ í vinnuumhverfis- og jafnréttismálum, til að afla frekari upplýsinga og fá ráðgjöf fyrir næsta
fund.
12. FRAMHALD, VANTRAUST KENNARAFÉLAGS TÆKNISKÓLANS - HANNA BJÖRG
Stjórn FF harmar þann trúnaðarbrest sem orðið hefur milli formanns FF og Kennarafélags Tækniskólans.
Stjórn FF leggur á það ríka áherslu að bæta samskipti milli forystu FF og KTS og vill leita allra ráða til
þess. Meirihluti stjórnar lýsir yfir fullum stuðning við Guðríði Arnardóttur sem formann FF og ítrekar
traust sitt á það hún vinni starf sitt í þágu allra félagsmanna af heilindum. Guðný Lára situr hjá.
Fundi slitið kl. 17:19.
Fundarritari: Reynir Þór Eggertsson.
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