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4. stjórnarfundur Félags framhaldsskólakennara 2014-2017
Haldinn miðvikudaginn 4. júní 2014
Í fundarsal í kjallara Kennarahússins
Fundur settur kl. 15:03, miðvikudaginn 4. júní 2014, í fundarsal í kjallara KÍ hússins.
Mættir: Guðríður Arnardóttir formaður, Anna María Gunnarsdóttir starfsmaður FF, Elna Katrín
Jónsdóttir starfsmaður FF, Guðný Lára Petersen, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, Kjartan Þór
Ragnarsson, Reynir Þór Eggertsson, Helga Helena Sturlaugsdóttir varamaður og Sigríður Ragna
Birgisdóttir varamaður.

1.
Fundargerð síðasta fundar
Samþykkt.
2.
Lagabreytingartillögur fyrir framhaldsaðalfund
Kjartan gerði grein fyrir niðurstöðum úttektar sinnar á nýjum lögum KÍ og lögum FF og kynnti þær
lagabreytingartillögur sem leggja þarf fram á framhaldsaðalfundi til að lög FF séu í samræmi við
lög KÍ. Þá gerði hann grein fyrir þeim lagabreytingartillögum sem síðasta stjórn lagði fyrir aðalfundinn í mars en bíða afgreiðslu. Að lokum kynnti hann breytingartillögur við tvær greinar sem
þarf að breyta í samræmi við breytingartillögur stjórnarinnar. (Sjá breytingartillögur og greinargerð
í fylgiskjali með fundargerð).
Umræður spunnust og snerust þær að mestu um kosningar og tilnefningar í nefndir og ráð á vegum
KÍ, sér í lagi þar sem hvert aðildarfélag tilnefnir fulltrúa, en stjórn KÍ skipar svo þrjá fulltrúa úr
tilnefningunum. Margir fundarmenn töldu óviturlegt að kjósa þessa fulltrúa á aðalfundi, þar sem
líkur væru á að viðkomandi kæmust svo ekki í endanlega nefnd.
Stjórn samþykkti drögin og fól Kjartani að leggja lokahönd á tillögurnar áður en þær yrðu lagðar
fyrir framhaldsaðalfundinn 19. september nk.
3.
Væntanlegur fundur stjórnar með stjórn Vísindasjóðs
Guðríður tjáði fundinum að formaður nýkjörinnar stjórnar Vísindasjóðs hefði óskað eftir sameiginlegum fundi með stjórnum FF, FS og Vísindasjóðs. Ekki náðist að halda fundinn í þessari viku og
lagði Guðríður til að stjórn Vísindasjóðs yrði boðuð á fund okkar í ágúst. Samþykkt.
Mál Vísindasjóðs gegn KÍ verður dómtekið fimmtudaginn 5. júní nk.
4.
Kynningarnefnd og Fræðslunefnd KÍ
Liðir 4 og 5 voru ræddir í sameiningu.
Guðríður lagði til að stjórn FF skipaði Helgu Helenu í kynningarnefnd KÍ, en tók fram að skipunin
yrði ekki endilega til fjögurra ára; hugsanlega yrði róterað á kjörtímabilinu. Helga Helena er tilbúin
til þess að taka verkið að sér og var tillagan samþykkt.
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Guðríður lagði til að Hanna Björg yrði skipuð í fræðslunefnd KÍ. Hanna Björg er til í verkið og var
tillagan samþykkt. Hanna Björg sagðist myndu reyna að koma hugðarefni sínu, forystufræðslu fyrir
konur, að í starfi nefndarinnar.
Anna María, sem verið hefur fulltrúi FF í fræðslunefnd sagði að mikilvægt væri að fræðslan nýttist
sem flestum aðildarfélögum KÍ og væri hugsuð á breiðum grunni. Því meira sem KÍ rekur
fræðsluna miðlægt, því betra fyrir FF.
Elna bætti því við að fulltrúar FF í báðum nefndum þyrftu að vera duglegir að nýta sér þekkingu og
reynslu Önnu Maríu og hennar.
5.
Mögulegt verkfallsbrot Kvennaskólans
Stjórn fjallaði um svar kennara og skólameistara Kvennaskólans vegna ætlaðs verkfallsbrots.
Umræður sköpuðust um málið og var ákveðið að fresta ákvörðun og bókað að lögfræðingur KÍ yrði
boðaður á næsta fund til að ræða málið til hlítar
6.
Íbúð á Karlagötu 15
Guðríður lagði fram tillögu um að stjórn legði til við framhaldsaðalfund að íbúð félagsins að
Karlagötu 15 yrði ekki seld að sinni heldur leigð út á markaðsvirði, og var sú tillaga studd.
7.
Vinnumatsvinna
Gestir undir þessum lið: Kolbrún og Sigrún Lilja fulltrúar í samninganefnd FF.
Elna fór yfir vinnu verkefnisstjórnar hingað til, þ.á m. ákvörðun um að ráða starfsmann til stuðnings
verkefnisstjórninni, drögum að verkaskiptingu milli vinnumatshópa og næstu skrefum. (Sjá drög að
verkefnislýsingu fyrir verkefnisstjórn og vinnumatshópa, auk lýsingar á hæfniskröfum til starfsmanns, sem fylgja fundargerð).
Í ljósi þess að vinna verkefnisstjórnar í haust mun þurfa að ganga hratt og örugglega fyrir sig lagði
Guðríður fram tillögu þess efnis að fulltrúum félagsins í verkefnisstjórn og starfsmönnum félagsins
yrðu veittar rúmar heimildir til ákvarðanatöku án þess að kalla þyrfti til stjórn. Samþykkti fundurinn
tillöguna og er hún hér með bókuð.
Þá voru fulltrúar FF í vinnumatshópana valdir, en Elnu og Reyni veitt heimild til þess að skipta um
og færa til fulltrúa yrði endanleg uppskipting fagsviða í vinnumatshópum önnur en gengið var út frá
á þessum fundi.
8.

Önnur mál
a.
Samskiptareglur milli nefnda á vegum KÍ og aðildarfélaga og starfsfólks
Kennarahússins - Guðríður
Guðríður kynnti tillögu sem rædd var á síðasta stjórnarfundi KÍ um að settar yrðu samskiptareglur fyrir nefndir og starfsfólk Kennarahússins, þar sem allar verkbeiðnir og þess háttar yrðu
að fara í gegnum formenn nefnda og ráða. Leist fundarfólki vel á og samþykkti að Guðríður
mætti styðja tillöguna fyrir hönd FF
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b.
Skrif varamann í stjórn um múslima - Reynir
Reynir vakti athygli stjórnarmanna á netskrifum Elíasar Þorsteinssonar, trúnaðarmanns og
varamanns í stjórn FF, um múslima í athugasemd við frétt á Vísi. Reynir hafði sent Elíasi
tölvubréf að morgni fundardags þar sem hann gerði grein fyrir þeirri ætlun sinni að taka málið
upp á stjórnarfundi og leggja fram ályktunartillögu þar sem stjórn tæki afstöðu gegn þeim
skoðunum sem fram koma í skrifum Elíasar og þær fordæmdar.
Elías var ekki viðstaddur fundinn og hafði heldur ekki sett sig í símasamband við fundinn eins
og hann hafði tilkynnt daginn fyrir fund, og gat því ekki svarað fyrir sig.
Umræður sköpuðust um málefnið og var endanleg niðurstaða sú að Guðríði yrði falið að hafa
formlega samband við Elías og gefa honum tækifæri til að gera grein fyrir sinni hlið málsins
áður en stjórn aðhefðist frekar í málinu. Reynir lagði þá fram eftirfarandi bókun:
„Undirritaður lýsir yfir fullkominni andstöðu við þá afstöðu gagnvart múslimum sem
kemur fram í athugasemdum Elíasar Þorsteinssonar, kennara við VMA og varamanns í
stjórn FF, við frétt Vísis frá 1. júní um byggingu mosku í Reykjavík
(http://www.visir.is/haegt-ad-byrja-a-byggingu-mosku-strax-eftirhelgi/article/2014140609906), sem vísað er til í frétt á Herðubreið 2. júní
(http://www.visir.is/haegt-ad-byrja-a-byggingu-mosku-strax-eftirhelgi/article/2014140609906).
Undirritaður hvetur stjórn FF til að fordæma ummæli Elíasar og ítreka að hún virði
trúfrelsi íslenskra þegna eins og það birtist í stjórnarskrá Íslands og landslögum, og
átelji Elías fyrir að brjóta gegn siðareglum kennara (http://ki.is/umki/stefna/sidhareglur).
Í ljósi þess að Elías hefur hugsanlega brotið 2., 5., 6. og 11. greinar í siðareglum
kennara auk stjórnarskrár lýðveldisins og annarra tengdra lagaákvæða, hvetur
undirritaður Elías til að íhuga stöðu sína innan félagsins gaumgæfilega.
Reynir Þór Eggertsson“
c.
Fastir fundartímar - Guðný Lára
Guðný Lára spurði hvort ekki væri rétt að festa fundartíma fyrir næsta vetur svo að hægt væri
að taka tillit til þess við stundatöflugerð. Ekki reyndist unnt að negla þetta niður á fundinum,
en stjórnarfólk (lesist Reynir) þarf sem fyrst að finna út hvaða tímar henta því.

Fundi slitið kl. 18:55
Fundarritari: Reynir Þór Eggertsson
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