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10. stjórnarfundur Félags framhaldsskólakennara 2014-2018
Haldinn miðvikudaginn 14. janúar 2015
Í Vestra fundarsal í KÍ-húsi
Fundur settur kl. 15:11.
Mætt: Guðríður Arnardóttir formaður, Guðný Lára Petersen, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir,
Kjartan Þór Ragnarsson, Reynir Þór Eggertsson og Helga Helena Sturlaugsdóttir varamaður.
Sigríður Ragna Birgisdóttir boðaði forföll.

1.
Fundargerð síðasta fundar
Samþykkt.
2.
Fundargerð stjórnar KÍ
Fundargerð 186. fundar stjórnar KÍ, 12. des. 2014, lögð fram. Formaður telur það góða
vinnureglu. Varaformaður gerir athugasemd við að bókun hennar frá fundinum er ekki að finna í
fundargerðinni.
3.
Tilnefning í starfsgreinaráð - Guðríður
Tilnefning KÍ og FÍF í starfsgreinaráð lögð fram til kynningar.
4.
Ráðstöfun fjármuna skv. bókun 1 í kjarasamningi - Guðríður
Formaður kynnti bréf til formanna félagsdeilda um styrki til félagsdeilda vegna fræðslu fyrir
félagsfólk. Stjórn samþykkir bréfið með áorðnum breytingum.
5.
Náms- og kynnisferð stjórnar FF
Formaður kynnir ákvörðun um náms- og kynnisferð stjórnar til ETUCE í Brussel. Ferðin verður
farin 2.-5. júní og námsdagar verða 3. og 4. júní.
6.
Fulltrúafundur skv. 10. grein laga félagsins
Formaður fór yfir ákvæði laga um fulltrúafund. Það þarf jafnvel að kjósa varafulltrúa í sumar
nefndir og ráð og því þarf að ræða við uppstillingarnefnd og kjörstjórn áður. Fulltrúafund má
halda bæði að vori og hausti, en skv. hefð er hann haldinn að vori. Samþykkt að fulltrúafundur
verði haldinn vikuna 16.-20. mars.
7.
Námskeið í samningatækni fyrir samstarfsnefndir og samninganefnd
Formaður er að vinna í hugmyndum að námskeiði í samningatækni sem halda á fyrir
samninganefnd FF og fulltrúa kennara í samstarfsnefndum. Námskeið þetta verður greitt með
hluta fjármuna skv. bókun 1. Ýmsir fletir ræddir og formanni falið að vinna málið áfram.
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8.
Næsti fundur samninganefndar - Guðríður
Fundur í samninganefnd verður haldinn nk. miðvikudag, 21. janúar, nema þörf sé á fundi fyrr.
Rætt um stöðu mála í vinnumatsnefnd og samningum.
9.
Fundur með menntamálaráðherra - Guðríður
Til upplýsingar. Formaður segir frá fundi með menntamálaráðherra þriðjudaginn, 13. janúar
2015. Farið yfir atriði úr samningnum og fjárlögin. Kom í ljós að framlög til framhaldsskóla
hefðu lækkað frá síðustu umræðu til atkvæðagreiðslu og ráðuneytið hafði ekki áttað sig á því.
Formaður FF fór fram á að ráðuneytið reiknaði út mannaflaþörf framhaldsskólanna á næstu árum.
Ráðherra og fulltrúar hans lofuðu að skoða fjárlögin.
10.

Önnur mál
a.
Lögmaður KÍ - Guðríður
Guðríður kynnti ráðningu á nýjum lögmanni KÍ sem er í fullu starfi og staðsett í KÍ-húsinu.
b.
Staða kennara sem gegnir trúnaðarstörfum og fer á eftirlaun - Kjartan
Kjartan spyrst fyrir um stöðu þeirra kennara sem gegna trúnaðarstörfum og fara á eftirlaun,
hvort þeir gætu setið áfram. Engar reglur til og meta þarf hvert tilvik.
c.
Sérstök skírteini fyrir kennara - Kjartan
Kjartan spurði hvort rætt hefði verið um útgáfu sérstakra skírteina fyrir kennara. Oft er frítt
inn á söfn og þess háttar erlendis. Formanni falið að athuga málið.
d.
Skilgreining á umsjón - Hanna Björg
Forysta kennara í Borgarholtsskóla hafa gert athugasemd við það að eldri nemendur séu
settir á umsjónarkennara án þess að greitt sé sérstaklega fyrir það (sérstaklega er greitt fyrir
umsjón nýnema). Túlkun FF er að ekki megi „hengja“ umsjónarnemendur á kennara án
þess að greitt sé sérstaklega fyrir það, t.d. í ljósi 7. gr. reglugerðar nr. 1100/2007 og
viðurkenningar ýmissa skóla á þessari túlkun á kjarasamningi hvað þetta varðar.

Fundi slitið kl. 17:03
Fundarritari: Reynir Þór Eggertsson
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