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15. stjórnarfundur Félags framhaldsskólakennara 2014-2018
Haldinn miðvikudaginn 19. ágúst 2015
Í fundarherbergi í Borgarholtsskóla
Fundur settur kl. 15:17.
Mætt: Guðríður Arnardóttir formaður, Guðný Lára Petersen, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, Reynir
Þór Eggertsson, Guðjón Hauksson varamaður (á Skype). Helga Helena Sturlaugsdóttir varamaður
mætti kl. 16:10.
Kjartan Þór Ragnarsson boðaði forföll.

1.
Fundargerð síðasta fundar
Samþykkt.
2.
Erindi Baldurs Garðarssonar
Baldur biður bæði um skýringar og endurskoðun á styrkveitingum úr Mannauðssjóði. Sótt var um
styrki til að greiða félagsmönnum í Kennarafélagi ML, í fyrsta lagi fyrir að mæta á fyrirlestra, í
öðru lagi styrk vegna fjarnáms tveggja kennara og í þriðja lagi fyrir að halda fyrirlestra/erindi, en
það var skilyrði að greitt yrði fyrir utanaðkomandi fyrirlesara/námskeiðshaldara. Þannig skáru
umsóknir þaðan sig úr öðrum umsóknum. Ein umsókna ML var samþykkt - en þar var óskað eftir
styrk til þess að greiða fyrir utanaðkomandi fyrirlesara. Beiðni ML um styrk til að greiða öllum
kennurum skólans sérstaklega fyrir það eitt að mæta á fyrirhugaðan fyrirlestur var hafnað.
Stjórn stendur við fyrri úthlutun og felur formanni að svara Baldri.
3.
Samningatækninámskeið fyrir fulltrúa FF í samningaviðræðum
Guðríður hafði samband við Ingvar Sverrisson hjá Aton og leggur fram tilboð í námskeið í
samningatækni fyrir samninganefnd og fulltrúa FF í samstarfsnefndum. Um er að ræða eins dags
námskeið.
Umræður um málið og formanni falið að skoða málið nánar m.a. að gera verðsamanburð.
4.
Vinnufundur stjórnar og samninganefndar
Guðríður minnir á vinnufund samninganefndar sem fyrirhugaður er 11. september. Rætt um að
hittast fyrr. Stjórn er sammála um að standa við vinnufund 11. sept. en fremur halda sérstakan
fund með trúnaðarmönnum og formönnum félagsdeilda þeirra skóla sem tekið hafa upp vinnumat
ásamt samninganefnd FF. Ákveðið að halda slíkan fund mánudaginn 31. ágúst, kl. 12-17.
Útbúa þarf sérstakan gátlista til trúnaðarmanna í sambandi við vinnumatið, t.d. að halda utan um
nemendafjölda í öllum áföngum. Allir skólar þurfa að prenta út nemendafjölda í öllum áföngum
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og afhenda trúnaðarmönnum í upphafi dags 9. september, þar sem kennsla hófst 19. ágúst.
Annars nákvæmlega 3 vikum frá fyrsta kennsludegi. Formanni falið að útbúa þennan gátlista.
5.
Skipulagsbreytingar innan Kennarahúss
Capacent gerði úttekt meðal kjörinna fulltrúa og starfsmanna í Kennarahúsi á síðasta starfsári.
Þær voru lagðar fram á síðasta ársfundi KÍ og í kjölfarið hefur stjórn KÍ velt ýmsum möguleikum
fyrir sér. Umræður um ýmis atriði tillagnanna en engar ákvarðanir teknar um afstöðu FF.
Helga Helena mætti til fundar.
6.
Viðhorfskönnun til stjórnenda
Guðríður kynnti fyrirhugaða viðhorfskönnun meðal félagsmanna FF til stjórnenda í framhaldsskólunum sem byrjað er að vinna að á vegum FF. Markmiðið með þessari könnun er að gera
stjórnendur meðvitaðri um vönduð samskipti við starfsfólk. Stefnt að því að hún verði lögð fyrir
nú á haustönn 2015.
7.
Heimsþing kennara í Ottawa
Greinargerð Hönnu Bjargar varaforkonu sem sótti þingið fyrir hönd FF, frestað til næsta fundar.
8.
Afsögn fulltrúa FF í stjórn Orlofssjóðs
Guðríður lagði fram bréf Guðmundar Björgvins Gylfasonar þar sem hann biðst lausnar sem
fulltrúi FF í stjórn Orlofssjóðs KÍ.
Stjórn þakkar Guðmundi Björgvin hans störf í stjórninni.
Stjórn telur eðlilegt að leita til þess einstaklings sem bauð sig fram til setu í stjórn Orlofssjóðs á
síðasta aðalfundi varðandi skipun í stað Guðmundar Björgvins.
9.
Erindi frá Kennarafélagi Iðnskólans í Hafnarfirði
Guðríður lagði fram erindi frá Sæmundi Stefánssyni, formanni KFIH, þess eðlis að sérstakt
kennarafélag fengi að starfa enn um sinn fyrir þá kennara Tækniskólans sem áður störfuðu við
Iðnskólann í Hafnarfirði. Stjórn FF telur eðlilegt í ljósi núverandi ástands kjarasamninga við
Tækniskólann að verða við þessari ósk, að sérstakt kennarafélag og sérstakir trúnaðarmenn starfi
enn um sinn fyrir kennara í Hafnarfirði.
10. Fundur með stjórn Vísindasjóðs
Stjórn FF hefur óskað eftir fundi með stjórn Vísindasjóðs FF og FS síðan um síðustu áramót.
Fyrirhugað er að funda 2. september nk. Formanni falið að undirbúa erindi FF á fundinum.
11. Afsögn varamanns úr stjórn FF
Sigríður Ragna Birgisdóttir varamaður hefur sagt sig úr varastjórn FF þar sem hún er nú félagi í
FS. Stjórn FF þakkar Sigríði hennar framlag til félagsins og óskar henni velfarnaðar í nýju
aðildarfélagi.
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12. Erindi frá Kennarafélagi F.Mos.
Kennarafélag Framhaldsskólans í Mosfellsbæ sendi félaginu erindi þar sem viðbrögðum
stjórnenda skólans við kynferðislegri áreitni nemanda gagnvart kennara var lýst og þess krafist
„að réttur starfsmanna við Framhaldsskólann í Mosfellsbæ sé tryggður með skýrum verklagsreglum og ekki síður að nemendum verði gerð grein fyrir alvarleika svona brota og látnir axla
ábyrgð á gerðum sínum.“
Eins og segir í lok bréfsins:
„Lögráða nemandi við skólann braut á starfsmanni með niðrandi ummælum og niðrandi
myndartöku. Ef kennari hefði með sama hætti brotið á lögráða nemanda má telja víst að slíkt
hefði verið áminningarsök.“
Stjórn FF tekur undir með Kennarafélagi F.Mos. og lýsir yfir fullum stuðningi við málstað þess,
t.d. með því að afla lögfræðiálits til að kanna réttarstöðu þess kennara sem um ræðir. Þá felur
stjórn FF formanni að taka málið upp í stjórn KÍ svo allra leiða verði leitað til að koma í veg fyrir
að slík atvik endurtaki sig, á öllum skólastigum.
Stjórn FF fordæmir þann átakanlega skort á réttmætum viðbrögðum sem stjórnendur F.Mos.
sýndu í þessu máli.
Stjórn FF telur tímabært að skólastjórnendur hafi frumkvæði að því að endurskoða reglur um
tölvunotkun hvort heldur sem er einkatölvur í skólunum eða skólatölvum og ekki hvað síst reglur
um farsímanotkun, en í dag eru farsímar, bæði tölva og kvikmyndavél.
13.

Önnur mál
a.
Frumgreinadeildir og 25 ára reglan - Hanna Björg
Hanna Björg kvað sér hljóðs og hvatti formann til að beita sér áfram í þessum málum.
Guðríður kveðst ætla að halda því áfram.
b.

Innleiðing vinnumats - Guðjón
Guðjón vill spyrja um stöðu mála við innleiðingu vinnumats. Reynir fór yfir stöðu
mála. Gátlisti fyrir félagsfólk varðandi mikilvæg atriði í sambandi við vinnumat
verður unnin og sendur út á allra næstu dögum.

Guðríður vék af fundi kl. 17:20 og Hanna Björg varaforkona, tekur við fundarstjórn.
c.

Fræðslunefnd KÍ
Samþykkt að Hanna Björg Vilhjálmsdóttir taki sæti í fræðslunefnd KÍ.

Fundi slitið kl. 17:25.
Fundarritari: Reynir Þór Eggertsson
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