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9. stjórnarfundur Félags framhaldsskólakennara 2014-2018
Haldinn miðvikudaginn 3. desember 2014
Í Austra fundarsal í KÍ-húsi
Fundur settur kl. 15:09
Mætt: Guðríður Arnardóttir formaður, Guðný Lára Petersen, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, Reynir
Þór Eggertsson og Helga Helena Sturlaugsdóttir varamaður. Sigríður Ragna Birgisdóttir
varamaður mætti kl. 15:45.
Kjartan Þór Ragnarsson boðaði forföll.

1.
Fundargerð síðasta fundar
Samþykkt.
2.
Tilnefning í starfsgreinaráð - Guðríður
Farið yfir fráfarandi fulltrúa KÍ og FÍF í starfsgreinaráðum. Málið rætt, ljóst að það þarf að skipta
um einhverja fulltrúa, en formaður sér um samskipti við sitjandi fulltrúa og Hjalta Jón Sveinsson,
formann skólameistarafélagsins. Afgreitt síðar.
3.
Ferð formanns til Danmerkur með ráðuneytisfulltrúum - Guðríður
Formaður kynnti ferð sína með ráðuneytinu þar sem endurbætur í danska menntakerfinu voru
kynntar, sér í lagi endurbætur á starfs- og verknámi. Þar hitti hún m.a. formann dönsku verkgreinakennarasamtakanna. Þetta var góð kynning, þar sem fólk fékk að spyrja gagnrýninna
spurninga. Danir standa frammi fyrir sama vanda og við Íslendingar varðandi brottfall og seint
upphaf á verknámi. Guðríði fannst þetta mjög góð ferð og er viss um að hún muni skila góðu.
Spurt hvernig við fengum fulltrúa í ferðina. Svar: Ráðuneytið bauð, en KÍ borgaði flug og hótel.
Allt skipulag á vegum ráðuneytisins.
Hvert er markmiðið með þessari ferð? Svar: Hvítbók ráðherra er með ákveðin markmið varðandi
minnkun brottfalls og lækkun á meðalaldri starfs- og verknámsnema. Danir hafa verið í mikilli
naflaskoðun undanfarin ár og þessi ferð var hluti af vinnu aðgerðarhóps sem sér um þessi mál.
4.
Viðbrögð KÍ við starfshópum hvítbókar - Guðríður
Til upplýsingar. Skjalið er ekki fulltilbúið, en byggir að mestu á 10 punkta samkomulaginu frá
2006.
5.
Ráðstefna um rannsóknir á framhaldsskólastarfi - Guðríður
Félaginu barst fyrirspurn um hvort það vildi vera með í að skipuleggja ráðstefnu um rannsóknir á
framhaldsskólastarfi í samstarfi við menntavísindasvið HÍ í vor 2015. Stjórn er jákvæð gagnvart
þessu verki en vill skoða kostnað og útfærslu og hafa áhrif á dagskrá ef við erum með.
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6.

Drög að umburðarbréfi um heilmildir til kennslu skv. 21. gr. menntunarlaga Guðríður
Formaður leggur fram drög að umburðarbréfi um heimildir til kennslu skv. 21. gr.
menntunarlaga.
Hér er um að ræða breytingar á gildissviði leyfisbréfa fyrir kennara á mismunandi sviðum. Þar á
að veita sveigjanleika varðandi heimildir milli skólastiga, varðandi framhaldsskólakennara þýðir
þetta að maður megi kenna á efstu stigum grunnskóla, eða grunnskólakennarar á fyrstu árum
framhaldsskóla. Stjórn líst vel á þessar tillögur og er jákvæð gagnvart þeim.
7.
Ráðstöfun fjármuna skv. bókun 1 í kjarasamningi - Guðríður
Formaður leggur fram hugmyndir að hvernig staðið skuli að ráðstöfun þessa fjár, sem er u.þ.b. 10
milljónir á ári. Hún telur rétt að næsti ársfundur félagsins taki ákvörðun og setji formlegan ramma
um þetta mál, en stjórn þarf að ákveða hvað eigi að gera við þetta fé í vetur.
Í tillögum formanns er lagt er til að helmingur þessa fjár verði lagður í sérstakan sjóð til að efla
faglegt starf félagsdeildanna. Þannig geti formenn félagsdeilda sótt um styrki vegna námskeiða,
fyrirlestra, starfsdaga eða sérstakra verkefna sem sannarlega styrkja mannauð á hverjum stað í
nokkuð víðu samhengi. Skilyrði er þó að styrkurinn gagnist öllum kennarahópnum jafnt. Þannig
sé ekki hægt að sækja um styrki fyrir t.d. hóp kennara í tiltekinni grein innan félagsdeildar heldur einvörðungu fyrir hópinn í heild sinni. Að sama skapi verði þau verkefni ekki styrkt sem
ættu með réttu að vera á ábyrgð vinnuveitanda/vinnustaðar. Skuli fylgja kostnaðaráætlun með
umsókn og í kjölfar styrkveitingar skuli reikningum haldið til haga í hverri félagsdeild. Hámarks
styrkupphæð skuli ákvörðuð og sérstaklega skuli tekið tillit til ferðakostnaðar mögulegra
fyrirlesara/námskeiðshaldara fyrir félagsdeildir á landsbyggðinni. Þá er lagt til að 2 milljónir af
framlaginu skuli renna til fræðslu fyrir samninganefnd félagsins, m.a. í námskeið í
samningatækni á vordögum 2015. Að auki er lagt til að 2 milljónum af framlaginu skuli varið í
fræðslu til fulltrúa félagsins í samstarfsnefndum félagdeildanna og að tilteknu fjármagni verði
varið til að styrkja starf skólamálanefndar.
Góðar umræður um málið þar sem hugmyndir komu fram að ýmsum tegundum námskeiða fyrir
félagsfólk.
Engin formleg ákvörðun tekin að þessu sinni. Málinu vísað til nýs árs.
8.
Náms- og kynnisferð stjórnar FF
Formaður kynnir drög að námsferð stjórnar til ETUCE í Brussel og vinnur málið áfram.
9.
Málefni Vísindasjóðs - Guðríður
Lagt fram erindi formanns stjórnar Vísindasjóðs varðandi meint brot félagsmanns á siðareglum
KÍ. Stjórn FF tekur ekki afstöðu í málinu þar sem hún hefur ekki úrskurðarvald varðandi túlkun
og brot á þessum reglum.
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Formaður leggur fram kvörtun frá félagsmanni varðandi úthlutunarreglur sjóðsins. Stjórn
samþykkir að funda með stjórn Vísindasjóðs sem fyrst á nýju ári og ræða úthlutunarreglur
sjóðsins.
10.

Önnur mál
a.
Starfsmannamál - Guðríður
Kynning á nýju vinnumati liggur fyrir og það þarf að heimsækja allar stofnanir sem
félagsfólk okkar starfar í. Að samþykktu vinnumati þarf félagið að halda áfram í kynningarog leiðsagnarvinnu fyrir félagsfólk. Ráðuneytið hefur lagt félaginu til ákveðið fé til að
standa straum af þessari vinnu. Guðríður vill að hún og Reynir sjái um þessa
kynningarvinnu og leggur til að hann komi í 50% starf á nýju ári við þetta starf. Elna haldi
áfram í 75% starfi til sumars.
Samþykkt að ráða Reyni (sem sat hjá).
b.
Staða í vinnumati - Reynir
Rætt um stöðuna - verið er að vinna í samningum um 12. gr. Fundir hafa verið haldnir hér
og þar og margar raddir heyrast.

Fundi slitið kl. 17:20
Fundarritari: Reynir Þór Eggertsson
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